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SUNUM İÇERİĞİ

MYK Hakkında

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi

Meslek Standartları

Sınav ve Belgelendirme

Gerçekleştirilen Faaliyetler

2009-2010 Uygulama Planı

Konferans Çıktıları



AB ile uyumlu 

Ulusal Mesleki Yeterlilik         

Sistemini 

kurmak ve işletmek
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MYK’NIN AMACI
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GENEL BİLGİLER

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel

alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını

belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve

sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül

2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan

MYK kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel

bütçeli bir kamu kurumudur.



5

MYK TARĠHÇE

İŞKUR koordinasyonunda Meslek Standartları Komisyonu (MSK) kuruldu 

(1992) 
İŞKUR İstihdam ve Eğitim Projesi kapsamında pilot çalışma yapıldı, Ulusal 
Meslek Standartları Kurumu (UMSK) Kanun Taslağı hazırlandı (1995-2000)
AB destekli MEGEP projesi kapsamında taslak revize edildi (2003-2006)
AB tarama süreci kapsamında Hükümet taahhüdü (2006)
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanun Tasarısı olarak TBMM ana 
komisyondan geçiş (2006 Mayıs)

AB uyum yasaları çerçevesinde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 

Kanunu  oy birliği ile kabul edildi (21 Eylül 2006)

MYK Kurucu Genel Kurulda Yönetim Kurulu seçildi,  Yönetim Kurulu ilk 

toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçildi (8 Aralık 2006)

Olağanüstü Genel Kurul yapıldı, Kurumun bütçesi, personel planlaması, 2007 

yılı çalışma programı belirlendi (28 Şubat 2007)



TEŞKİLAT ŞEMASI
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GENEL KURUL

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN

SEKTÖR KOMİTELERİ

MESLEK 
STANDARTLARI 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SINAV VE 
BELGELENDİRME 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HUKUK 
MÜŞAVİRLİĞİ

İDARİ VE MALİ İŞLER 
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Birimi

Bilgi İşlem 

İnsan Kaynakları 

Özel Kalem

Basın ve Halkla İlişkiler

AB, Uluslararası 
İlişkiler ve Projeler
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ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ

Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak

teknik ve mesleki eğitim standartlarının ve yeterliliklerin

geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin akreditasyon,

yetkilendirme, denetim, ölçme, değerlendirme ve

belgelendirmeye ilişkin kuralları ve faaliyetleri düzenleyen

sistemdir.

UMYS’ni kurmak ve işletmek görevi 5544 sayılı Kanunla
MYK’ya verilmiştir
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

(Yazılı/pratik)

Meslek Standartları

Mesleki Yeterlilikler

Müfredat/ program

İŞ YAŞAMI

BECERİLİ 

İŞGÜCÜ 

(Belgesiz)

EĞİTİM 

(Teorik/Pratik)

BELGELENDİRME

BECERİLİ İŞGÜCÜ 

(Belgeli)

SINAV ARAÇLARI



Yetkilendirme/ 
görevlendirme 
ve izleme

Ulusal 
Yeterlilik 

(UYÇ)

UMS 
(Resmi 
Gazete)

Sektör 
Komitesi

İŞ PİYASASI/SEKTÖRLER

MS Hazırlayan 
Kuruluş

MS 
taslağı 

geliştirme

BİREYLER

Yetkilendirilmiş Kuruluş

Eğitim 
Kuruluşlarını 

Akredite 
etme/izleme

Yeterlilik 
taslağı 

geliştirme

Sınav merkezi 
olarak 

yetkilendirme/
izleme

Yeterlilikleri 
Belgelendirm

e

Akr.Eğitim Kur. Sınav Merkezi

Eğitim 
Müfredat 
/Materyal 
geliştirme

Eğitimin 
Sunulması

Sınav 
Materyali 
geliştirme

Sınavın 
Gerçekleştirilmes

i
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TASARLANAN UMYS



10

MESLEK STANDARTLARI

Ulusal Meslek Standardı (UMS) Formatı

Aktörler

Görevlendirme Ölçütleri

Görevlendirme Süreci

Kuruluşların Rolü



Standardı tanımlayıcı bilgiler

Seviye, referans kodu, standardı hazırlayan kuruluĢ, standardı 

doğrulayan sektör komitesi, onay tarihi , revizyon no 

Meslek tanıtımı

Meslek tanımı; uluslararası kodlama sistemindeki yeri; sağlık, 

güvenlik, çevre düzenlemeleri; mesleğe iliĢkin mevzuat

Meslek profili

Görevler, iĢlemler, baĢarım ölçütleri

Kullanılan araç, gereç ve ekipman

Bilgi ve beceriler

Turum ve davranıĢlar

Ölçme, değerlendirme ve belgelendirme

Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak değerlendirme usul ve 

esasları için çerçeve  oluĢturacak hükümler

11

UMS FORMATI
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MESLEK STANDARDI 

AKTÖRLER

Standart Hazırlayan Kuruluşlar 

MYK Sektör Komiteleri

MYK Yönetim Kurulu
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MESLEK STANDARTLARININ HAZIRLANMASI 

GÖREVLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Temsil

Sektörünü temsil etme 

yeteneği

Meslek standardı hazırlama 
sürecine ilgili sosyal tarafların 
etkin olarak katılımına ilişkin 

ortaklık/işbirliği kanıtları

Yetkinlik

Meslek standardı 
geliştirmek için gereken 

mali ve fiziki altyapı

Hazırlanacak standartların 
kapsamı ve yapılan işin hacmi ile 
doğru orantılı olarak meslek 
standardı geliştirme sürecini 
yönetmek için gerekli personel 

sayı ve uzmanlığı
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MESLEK STANDARTLARININ HAZIRLANMASI 

GÖREVLENDİRME SÜRECİ

Meslek standardı 
hazırlamak isteyen 

kuruluş MYK’ ya 

talebini iletir.

MYK, meslek standardı 
hazırlama çağrısı yapar 

ve/veya gerekiyorsa 
potansiyel kuruluşlara 

davette bulunur.

Kuruluş “Meslek 
Standardı Hazırlama 
Başvuru Formu”nu 
doldurarak başvuru 

yapar.

Meslek Standartları 
Dairesi Başkanlığı 

başvuruyu değerlendirir 
ve Yönetim Kurulu’nun 

onayına sunar.

Yönetim Kurulu 
başvuru ve teknik 
değerlendirmeyi 

inceler, 
görevlendirmeye 

ilişkin karar verir. 

MYK ile kuruluş arasında 
bir protokol yapılarak 

meslek standardı 
hazırlama süreci 

başlatılır. 
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MESLEK STANDARTLARININ HAZIRLANMASI 

KURULUŞLARIN ROLÜ

Meslek standardı hazırlama planına göre Kuruma ilerleme raporları ve nihai rapor 
sunmak

Taslak meslek standardını görüşmek üzere Sektör Komitesi toplantılarına 
katılmak ve görüşler doğrultusunda düzeltmeler yapmak

Meslek standardını ilgili tarafların görüşüne sunmak ve bu görüşlere bağlı olarak 
gerekli düzeltmeleri yapmak

Meslek standardı hazırlama ve görüş aşamalarında farklı ölçeklerdeki 
işletmelerin ve bölgelerin sürece katılımını sağlamak

Meslek standardını Kurum tarafından belirlenen “Meslek Standardı Formatı”na ve 
temel ölçütlere uygun hazırlamak    

Sektördeki meslek haritasını çıkartmak, standart hazırlama planı sunmak ve 
süreci yönetmek için bir ekip oluşturmak 



16

SEKTÖR KOMİTELERİ

Meslek standartlarının ulusal meslek standardı olarak kabul 

edilebilmesi için,

inceleme yapar 

önerilerde bulunur

karar verir

Üyeler: ÇSGB, MEB, YÖK, meslekle ilgili diğer Bakanlıklar, Genel 

Kurulda temsil edilen işçi, işveren ve meslek kuruluşları ile 

Kurumun birer temsilcisi 
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MESLEK STANDARDININ TANINMA SÜRECİ

Meslek 
Standardının 

İlgili Tarafların 
Görüşüne 

Sunulması ve 
Görüşlerin 

Değerlendirilm
esi

Meslek 
Standardının 

Sektör 
Komitesine 
Sunulması

Meslek 
Standardının 
MYK Yönetim 

Kuruluna 
Sunulması

Resmi 
Gazete’de 

yayımlanarak 
Ulusal Meslek 

Standardı 
haline gelmesi
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SINAV VE BELGELENDİRME

•Mesleki Yeterlilik Kurumu- Sınav ve 
belgelendirme ile ilgili faaliyetlere 
genel bakış

•Mesleki Yeterlilik, Sınav ve 
Belgelendirme  Yönetmelik  içeriği ve 
yönetmelik hazırlama çalışmaları 

•Yeterliliklerin Geliştirilmesi, 
Değerlendirilmesi ve 
Sertifikalandırılması

•Belgelendirme kuruluşlarının 
yetkilendirilmesi

•Eğitim ve öğretim kurumlarının  
akreditasyonu
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Ulusal yeterliliklerin 

hazırlanması veya 

hazırlatılması 

doğrulanması ve 

onayı

- Sınav soru 

bankalarının 

incelenmesi, 

değerlendirilmesi                       

- Kurum sınav soru 

bankalarının 

oluĢturulması  

Belgelendirme 

kuruluĢlarının 

yetkilendirilmesi ve 

izlenmesi

- MYK Belgelerinin 

verilmesi, kaydı, izlenmesi                               

- Belgelendirme 

faaliyetlerine yönelik 

araĢtırma, izleme, 

sistemin iyileĢtirilmesine 

yönelik çalıĢmalar

Eğitim akreditasyonu 

yapacak kuruluĢların 

yetkilendirilmesi ve 

izlenmesi

- Akreditasyon 

kriterlerinin ve 

usullerinin belirlenmesi                   

- Akredite eğitim 

kurumlarının izlenmesi 

SINAV VE BELGELENDİRME İLE İLGİLİ 

FONKSİYONLAR
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Meslek 

Standartları

Ulusal 

Yeterlilikler

Eğitim 

Programları-

Müfredat

Sınav Sertifika

BELGELENDİRMEYE GİDEN SÜREÇTE 

ARA ÇIKTILAR VE AKTÖRLER

Yetkilendirilmiş 

belgelendirme  

kuruluşları

Eğitim ve öğretim 

kurumları

Meslek kuruluşları

Meslek standardı 

hazırlamış kuruluşlar

•MYK - Sektör Kom. 

(doğrulama ve onay)

Meslek 
Standardı 
hazırlamakla 
görevlen-
dirilen 
kuruluĢlar

•MYK  -
Sektör Kom. 
(doğrulama 
ve onay)

Eğitim ve 

öğretim 

kurumları

YetkilendirilmiĢ

belgelendirme 

kuruluĢları

YetkilendirilmiĢ 
belgelendirme  
kuruluĢları

•MYK



Mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme ile ilgili ikincil 
mevzuat çalışmaları kapsamında kısa dönem uzman desteği 
alınarak yönetmelik ön taslağının hazırlanması

İlgili kuruluş temsilcileriyle düzenlenen toplantılarda alınan 
görüşlerle “Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme 
Yönetmelik Taslağı”na nihai şeklinin verilmesi 

Resmi görüş için ilgili taraflara  gönderilmesi

Yönetmelik taslağı; yayımlanmak üzere Başbakanlığa 
gönderilmiştir.

MESLEKİ YETERLİLİK, SINAV VE 

BELGELENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK 

HAZIRLAMA AŞAMALARI
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Ulusal yeterlilik sisteminin 

oluĢturulması ve iĢletilmesi

Ulusal yeterliliklerin hazırlanması

Ulusal yeterlilik çerçevesinin 

oluĢturulması

Sınav ve belgelendirmeye iliĢkin 

usul ve esasların belirlenmesi

Belgelendirme kuruluĢlarının 

yetkilendirilmesi

Eğitim-öğretim kurumlarının 

akreditasyonu

22

YÖNETMELİĞİN İÇERİĞİ
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Ulusal 

yeterlilikler

Yeterliliğin adı seviyesi Yeterliliğin ilgili 
olduğu sektör

Yeterlilik için gerekli olan 
asgari sınav materyali ile 
değerlendirici ölçütleri 

Yeterlilik belgesinin 
geçerlilik süresi, 

yenilenme şartları, 
gerektiğinde belge 

sahibinin gözetimine 
ilişkin şartlar

Yeterliliğin amacı ve 
gerekçesi

Yeterlilik için gerekli 
olan öğrenme 

çıktıları

Yeterliliğin ilgili olduğu 
meslek standardı

Yeterlilik için gerekli 
olan deneyim şartları

ulusal yeterlilikler, ulusal ya da uluslararası meslek 
standartları esas alınarak oluşturulur

ULUSAL YETERLİLİKLERİN TANIMLANMASI
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ULUSAL 

YETERLĠLĠK 

TASLAKLARI

Meslek kuruluşları 
ve meslek 
standardı 
hazırlamış 

kuruluşlar

Eğitim ve öğretim 
kurumları

Yetkilendirilmiş 
sınav ve 

belgelendirme 
kuruluşları

Personel 
belgelendirmesi 

yapan ve kuruma 
ön başvuru 

yapmış 
kuruluşlar

MYK SINAV VE BELGELENDĠRME DAĠRESĠ 

BAġKANLIĞI

ĠLGĠLĠ SEKTÖR KOMĠTESĠ

YÖNETĠM KURULU

UYÇ

YETERLİLİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE 

KABUL EDİLMESİ
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Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu bir personel belgelendirme kuruluşu 
olarak UYÇ’de tanımlı ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme 
faaliyetlerini yürüten,

TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) bünyesinde çok taraflı tanıma 
anlaşması imzalamış diğer akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde 
TS EN ISO/IEC 17024 standardı şartlarına uygun oluşturulmuş sistem dahilinde 
akredite edilmiş, 

Kurum tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda MYK 
tarafından belirlenen şartları sağladığı tespit edilen  tüzel kişiliğe sahip kurum 
ve kuruluşlardır.

YETKİLENDİRİLMİŞ BELGELENDİRME 

KURULUŞLARI
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BELGELENDİRME KURULUŞLARININ 

YETKİLENDİRİLMESİ

BaĢvuruya ĠliĢkin Karar

Yönetim Kuruluna Sunulması

Sınav ve Belgelendirme Dairesinin 

BaĢvuruları Ġncelemesi

Akredite Belgelendirme 

KuruluĢlarının MYK’ya baĢvurusu

Yönetim Kurulunun yetkilendirmenin uygun olduğuna karar 
vermesi halinde ilgili kuruluşla sözleşme yapılarak kuruluş 

yetkilendirilir.

Yönetim Kurulunun başvuru dosyasını incelemesi, kuruluşun 
yetkilendirme şartlarını karşılama konusundaki yeterliğini 

Başvuru dosyasının incelenmesi, gerektiğinde kuruluşta 
denetim yapılması, istekli kuruluşun başvurduğu kapsamda 

yetkilendirilebilmesine yönelik şartları karşılamadaki 
yeterliğine ilişkin görüş ve değerlendirmelerin hazırlanması

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmak isteyen akredite 
kuruluş, yetkilendirilmeyi talep ettiği yeterlilikleri  içeren 

başvuru dosyasını Kuruma sunar.
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ADAYLARIN BELGELENDİRME SÜRECİ

Belgelendirme Kararı, 

Sertifika  Düzenlenmesi

Sınav ve Değerlendirme

Başvuruların 

değerlendirilmesi

Belgelendirme için 

başvuru.

Sınav heyeti raporu ve diğer kayıtlar incelenerek belge almaya hak kazanan 
adaylar belirlenir.

Belge almaya hak kazananların listesi  MYK’ya iletilir ve MYK sertifikaları 
düzenlenir.

-İlgili yeterlilik için geliştirilmiş belgelendirme programı esas alınarak sınavlar 
yapılır.

-Sınav soruları, ulusal yeterlilikte tanımlanan nitel ve nicel kriterlere uygun 
olacak şekilde belirlenir. 

-Sonuçlar, sınav heyeti tarafından değerlendirme kriterlerine göre belirlenir.

-Yetkilendirilmiş kuruluşlar başvuruları değerlendirir ve uygun olanlarını kabul 
eder. 

-Başvurulara ilişkin bilgiler  MYK’ya iletilir.

-Başvuruların kabulü Kurum tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları 
tarafından yapılır. 

-Adaylar belgelendirilmek istedikleri yeterliliğe göre istediği  kuruluşu seçebilir.
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Eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonu MYK tarafından 
yetkilendirilecek  olan eğitim akreditasyon kurumlarınca 
yapılacaktır.

Akredite eğitim kuruluşu olmak isteyen eğitim ve öğretim 
kuruluşları kurum tarafından belirlenmiş eğitim akreditasyon 
kuruluşlarına başvururlar. 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARININ 

AKREDİTASYONU
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EĞİTİM AKREDİTASYON  

KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİ

Başvuruya ilişkin karar

Yönetim Kuruluna sunulması

Başvuru dosyasının incelenmesi, 

denetim

Eğitim akreditasyon 

kuruluşlarının kuruma başvurusu

Yönetim Kurulunun yetkilendirmenin uygun olduğuna 
karar vermesi halinde ilgili kuruluşla sözleşme 

yapılarak kuruluş yetkilendirilir.

Yönetim Kurulunun başvuru dosyasını incelemesi, 
kuruluşun yetkilendirme şartlarını karşılama 

konusundaki yeterliğini değerlendirmesi 

Dosyanın incelenmesi, kuruluşta denetim programı 
hazırlanarak denetimin gerçekleştirilmesi, denetim 

sonuçlarının ve diğer bulguların raporlanması

Eğitim akreditasyon kuruluşu olmak isteyen kurum 
yetkilendirilmeyi talep ettiği eğitim ve öğretim kuruluş 

alanlarını içeren başvuru dosyasını MYK’ya sunar.
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Yetkilendirilecek sınav ve belgelendirme kuruluşları, süreçlerinde 
akreditasyon kurallarının gerektirdiği ve faaliyetlerin tarafsızlığını ve 
güvenilirliğini sağlayacak önlemleri alır

Eğitim veren kişiler, eğitim verdiği adayın sınav ve değerlendirmesinde yer 
alamaz. Ancak eğitici, eğitimin tamamlamasından itibaren en az iki yıl geçmiş 
olması ve sınav ve değerlendirmenin bir heyet marifetiyle yapılması şartıyla; 
eğitim verdiği adayın sınav heyetinde bulunabilir.

Eğitim hizmeti veren kuruluş ile sınav veya belgelendirmeyi yapan 
yetkilendirilmiş kuruluşların farklı kuruluşlar olması esastır. Ancak eğitim veren 
birim ile sınav yapan birim ve bu birimlerde görev yapanlar arasında ast üst 
ilişkisinin olmaması ve değerlendirme heyetinde tüzel kişilik mensupları 
dışından üye bulunması halinde aynı tüzel kişiliğe bağlı birimlerde eğitim ve 
sınav faaliyetleri gerçekleştirilebilir.

EĞİTİM VE BELGELENDİRME 

FAALİYETLERİNİN AYRIMI
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 Ġkincil Mevzuat Hazırlığı
MYK Personel Yönetmeliği
MYK Uzmanlığı ile Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği

 Genel Kurul ÇalıĢmaları
31Ekim 2007 tarihinde II.Genel Kurul
30 Ekim 2008 tarihinde III.Genel Kurul
2007-2008 Faaliyet Raporu, Mali Rapor, Bütçe Tasarısı ve ÇalıĢma 
Programı

 Personel Alım Süreci
Ġdari, teknik ve yönetici personel istihdamı
Personel hizmet içi eğitim faaliyetleri

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

-GENEL FAALİYETLER-
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 Ulusal Birikimin Değerlendirilmesi
(ĠġKUR, MEB-MEGEP, TSE)

 Yönetmeliklerin Hazırlanması ve Resmi Gazete’de Yayımlanması
(Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik; 
MYK Sektör Komitelerinin KuruluĢ, Görev ve ÇalıĢma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik)

 Ulusal Meslek Standardı (UMS) Formatının OluĢturulması 
(Ulusal ve uluslararası örneklerin incelenmesi, ilgili tarafların 
görüĢlerinin alınması)

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

-ULUSAL MESLEK STANDARTLARI-
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 Görevlendirme Prosedürü ve Destek Dokümanlar
(Görevlendirme Usul ve Esasları; Çerçeve ĠĢbirliği Protokolü; 
Meslek Standardı Hazırlama Kılavuzu)

 Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Çağrısı
(Ulusal Meslek Standardı Hazırlama BaĢvuru Formu)

 Ulusal Meslek Standardı Hazırlama BaĢvuruları
(22 sektörde 65 baĢvuru)

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

-ULUSAL MESLEK STANDARTLARI-



34

 BaĢvuruların Değerlendirilmesi,  Görevlendirmeler ve Ġmzalanan 
Protokoller
ĠnĢaat sektöründe ĠNTES/29 meslek
Otomotiv sektöründe MESS/20 meslek
Doğalgaz alt sektöründe GAZBĠR-UGETAM/9 meslek

 Tekstil ve Metal Sektörlerinde Görevlendirme Öncesi  ĠĢbirliği 
ÇalıĢmaları 

 Teknik Bilgilendirme Toplantıları
(Meslek Standardı Hazırlama Kılavuzu PaylaĢımı)

 Koordinasyon, Ġzleme ve Değerlendirme ÇalıĢmaları
(Ġlerleme raporları, rehberlik)

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

-ULUSAL MESLEK STANDARTLARI-



Ġmzalanan 

Meslek Standardı 

Hazırlama 

ĠĢbirliği 

Protokolleri

ĠNġAAT-

ĠNTES

(29 meslek)

OTOMOTĠV-

MESS

(20 meslek)

DOĞALGAZ-

GAZBĠR 

(UGETAM 

ortaklığı ile)

(9 meslek)
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FAALİYETLER

MESLEK STANDARTLARI 
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 Sektörlerin belirlenmesi (26 sektör)

 Öncelikli 10 sektörün belirlenmesi

 2008 yılında 6 sektörde komitelerin oluĢturulması;

 ĠnĢaat
 Enerji
 Otomotiv
 Tekstil-Hazır Giyim-Deri
 Turizm-Konaklama-Yiyecek-Ġçecek Hizmetleri
 Metal

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

-SEKTÖR KOMİTELERİNİN OLUŞTURULMASI ve İŞLETİLMESİ-



OluĢturulan 

Sektör 

Komiteleri
ĠNġAAT 

(Haziran 2008)

ENERJĠ  
(Eylül 2008)

OTOMOTĠV
(Temmuz 2008)

TEKSTĠL 
(Kasım 2008)

TURĠZM 
(Aralık 2008)

METAL
(Aralık 2008)
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FAALİYETLER

SEKTÖR KOMİTELERİ
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 Mesleki Yeterlilik ,Sınav ve Belgelendirme Yönetmelik Taslağı
hazırlandı,

 Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminde yer alacak aktörler belirlendi,

 Ulusal Yeterlilik Çerçevesine yerleĢtirilecek yeterliliklerin unsurları
tanımlandı,

 Yetkilendirme sürecine iliĢkin ihtiyaç duyulan destek dokümanların
taslakları hazırlandı,

 Sınav ve Belgelendirme Sistemi ve dokümantasyon yapısı tasarlandı,

 Sınav materyallerinin çerçevesi belirlendi.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

-MESLEKİ YETERLİLİK, SINAV ve BELGELENDİRME-
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 Yapılan tüm çalıĢmalar paydaĢlarla iĢbirliği ve uzlaĢı sağlanarak
gerçekleĢmiĢtir.

 ÇSGB, MEB, YÖK, ilgili diğer bakanlıklar, iĢçi, iĢveren ve meslek
örgütlerinin üst düzey yönetimleriyle ikili görüĢmeler yapılmıĢ, bu
görüĢmeler faaliyetlere yön vermiĢtir.

 Meslek standartları, sınav ve belgelendirme ile ilgili çeĢitli
kurum/kuruluĢlarla iĢbirliği arayıĢı/bilgilendirme toplantıları
yapılmıĢtır.

 Tüm bu faaliyetler Kurumun tanıtımında ve farkındalık oluĢturmada
önemli katkılar sağlamıĢtır.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

-KURUMSAL TANINIRLIK, PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ-
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 Avrupa Birliği Projesi
(2009 yılı ilk çeyreğinde baĢlatılması öngörülmekte)

 Proje Koordinasyon Ekibi

 Uluslararası Örgütlerle ĠĢbirliği
(ETF, COLO, Dünya Bankası, British Council, NĠHA, Euroguidance)

 Uluslararası Toplantı ve Konferanslar

 AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktası

 Ulusal Europass Merkezi

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

AVRUPA BİRLİĞİ ve ULUSLARARASI ÖRGÜTLERLE İŞBİRLİĞİ-
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2009-2010 UYGULAMA PLANI

•Meslek standartlarının hazırlanması/doğrulanması/onaylanması/ 

yayımlanması
•Görevlendirmeler, protokollerin imzalanması, rehberlik, koordinasyon, izleme 

ve değerlendirme (2009 yılı sonuna kadar yaklaşık 60 UMS)

•Sektör Komitelerinin eş zamanlı olarak kurulması ve etkin olarak 

işletilmesi (15 sektörde)

•Tasarlanan belgelendirme sisteminin uygulamaya geçirilmesi
•Kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin kurallar

•Yetkilendirme ve diğer görevler için destek dokümanların hazırlanması 

(formlar, çerçeve sözleşmeler, üçüncül mevzuat...)

•Yeterlilik geliştirmek üzere yetkilendirilecek kuruluşlar için gerekli 

prosedürlerin belirlenmesi

•Yeterliliklerin geliştirilmesi aşamasında görevlendirilen kuruluşlara teknik 

destek sağlanması

•Temel yeterlilik çeşitlerinin belirlenmesi
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2009-2010 UYGULAMA PLANI

•Yeterliliklerin geliştirilmesi- 2009 sonuna kadar en az 15 

yeterliliğin UYÇ’ye yerleştirilmesi ve belgelendirilmesine 

başlanması

•Sınav ve belgelendirme yapmak üzere kuruluşların 

yetkilendirilmesine başlanması

•Yeterliliklerin belgelendirilmesi- 2009 yılı ilk yarısında ilk 

belgelendirmelerin başlaması ve 2009 sonuna kadar en az 15 

yeterliliğin belgelendirilmesine başlanması

•Eğitim merkezlerinin akreditasyonuna ilişkin kalite güvence 

prosedürlerinin belirlenmesi ve yetkilendirmeye başlanması-2009 

sonu-2010 başı

•MYK AB Projesinin uygulamaya başlatılması
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KONFERANS ÇIKTILARI-1

Paydaşların MYK’nın geldiği nokta ve planlamaları hakkında 

bilgilendirilmesi

UYÇ uluslararası deneyim paylaşımı ve planlama

Sektörün ve diğer paydaşların UYS içindeki konumlarının 

değerlendirilmesi, aktif katılımın sağlanmasına yönelik 

öneriler

Yeterliliklerin geliştirilmesi, sınav ve belgelendirme 

stratejileri konusunda ulusal ve uluslararası kıyaslama ve geri 

besleme
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KONFERANS ÇIKTILARI-2

UYS’nin finansmanı ile ilgili muhtemel eğilimler ve çözüm 

önerileri, uluslararası kıyaslamalar

Paydaşlar ile tüm sektörler (genel, mesleki 

(örgün/yaygın/sargın (informal)-alaylı), akademik yeterlilikler)  

için tek bir çerçeve oluşturmaya imkan verecek bir yapı 

üzerinde  tartışma başlatılması

 Ülkemizin UYS çalışmaları konusunda diğer Avrupa ülkeleri 

içindeki durumunun değerlendirilmesi
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TEġEKKÜR EDERĠM

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Atatürk Bulvarı No:227 Kat: 9 Kavaklıdere/ ANKARA 

Tel: (312) 428 72 04 Faks: (312) 428 72 07 

Web:  www.myk.gov.tr

http://www.myk.gov.tr/
http://www.myk.gov.tr/
http://www.myk.gov.tr/

