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Sunum Planı
• Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

• Ulusal Yeterlilik Sistemi

 Türkiye Yeterlilik Çerçevesi

 Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler

 Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme 

• UYEP ve Diğer Faaliyetler

 UYEP

 Europass

 İMEİGEP



MYK’ya İlişkin Genel Bilgiler 
• Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), AB ile uyumlu

Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmek 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.

• MYK Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Sektör Komiteleri
ve Başkanlıktan oluşan organlara sahiptir.



TEŞKİLAT ŞEMASI



Temel Görevler

• Türkiye Yeterlilik Çerçevesini oluşturmak ve işletmek, 

• Ulusal meslek standartlarını/yeterlilikleri hazırlamak, 

• Mesleki yeterlilik alanında ölçme, değerlendirme ve 
belgelendirme sistemini kurmak ve işletmek, 

• Edinilmiş mesleki becerilerin belgelendirilmesini 
sağlamak, bireylerin aldıkları mesleki yeterlilik 
belgelerinin başta AB olmak üzere uluslararası 
tanınırlığını sağlamak 

MYK’nın temel görevleridir. 



Ulusal Yeterlilik Sistemi
• Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS); teknik ve meslekî 

eğitim standartlarının ve bu standartları temel alan 
yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara 
ilişkin yetkilendirme, denetim, ölçme ve 
değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya 
ilişkin kural ve faaliyetler bütünüdür.  

• UYS’nin temel unsurları; 

Türkiye Yeterlilik Çerçevesi , 

Ulusal meslek standartları, 

Ulusal yeterlilikler,

Ölçme-değerlendirme ve belgelendirme 
faaliyetleridir.



Ulusal  
Yeterlilik 
Sistemi

Eğitim ve 
öğretimde 

kalite 
güvencesini 
teşvik eder.

Ayrımcılığa yol 
açmayan, 
ilgililerin 

erişimine imkan 
sağlayan bir 
yapıdadır.

Yatay ve dikey  
geçişlere 

imkan tanır.

Güven veren 
bir sınav ve 

belgelendirme 
sistemi 
kurmayı 
hedefler.

Ulusal ve 
uluslar arası 

alanda 
tanınırlık ve 
değer ifade 

eder.

Hayat boyu 
öğrenmeyi 
destekler.

İlgili tarafların 
katılımını 

sağlar.

Eğitim ile 
istihdam  

ilişkiyi 
güçlendirir.



Türkiye Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ)
• Türkiye Yeterlilik Çerçevesi (TYÇ); Avrupa Yeterlilikler 

Çerçevesi  (AYÇ) esaslarıyla uyumlu olacak şekilde 
tasarlanan ve ilk, orta ve yüksek öğrenim dahil tüm 
teknik ve mesleki eğitim programları ile örgün, yaygın 
ve ilgili kurumların iznine dayalı programlarla 
kazanılan yeterlilik esaslarını belirleyen bir araçtır. 

• MYK; AYÇ’ye ilişkin faaliyetleri yürütmekte ve ulusal 
koordinasyon noktası olarak AB nezdinde Türkiye’yi 
temsil etmektedir.  

• AYÇ ile uyumlu TYÇ 2012 yılı sonuna kadar 
hazırlanması planlanmıştır.

BAYRAM AKBAŞ/ “Ulusal Yeterlilik Sistemi”



Ulusal Meslek Standartları (UMS) 
• Ulusal Meslek Standartları (UMS); bir mesleğin başarıyla icra

edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri ve davranış özelliklerinin
neler olması gerektiğini içeren, mesleki eğitime temel girdi
sağlayan, mesleki yeterliliğin belirlenmesinde kullanılan
ölçütleri ortaya koyan, iş ve eğitim dünyasının üzerinde
uzlaştığı dokümanlardır.

• 55 farklı kuruluşla 725 meslek standardını kapsayan “Meslek
Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü“ imzalanmış,

• Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren UMS sayısı
360’e ulaşmıştır.

• Hedef; 2014 yılına kadar öncelikli ihtiyaç duyulan
alanlarda UMS’lerin tamamlanmasıdır.

BAYRAM AKBAŞ/ “Ulusal Yeterlilik Sistemi”



Ulusal Yeterlilikler (UY)

Ulusal ya da uluslararası standartlara 
dayanan,

Öğrenme ve değerlendirme amaçlı 
kullanılan,

Bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve 
yetkinliği içeren dokümanlardır.

BAYRAM AKBAŞ/ “Ulusal Yeterlilik Sistemi”



Ölçme, Değerlendirme ve 
Belgelendirme 

• Ölçme, değerlendirme, belgelendirme ve akreditasyona ilişkin 
faaliyetler MYK’nın yetkilendirdiği kuruluşlar aracılığı ile 
yapılmaktadır. 

• Bir kuruluşun yetkilendirilmiş kuruluş olabilmesi için öncelikle 
Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliğine 
üye bir kurumdan akredite olmuş olması ve MYK tarafından 
yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. 

• Ülkemizde personel belgelendirmesi alanında henüz akredite 
kuruluş sayısının son derece sınırlı olması bu faaliyetlerin 
yavaş ilerlemesine neden olmaktadır. 

• MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşu sayısı 
7’ye ulaşmıştır. 



UYEP ve Diğer Faaliyetler
Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik 

Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP)  

• AB Katılım Öncesi Mali Araç (IPA kapsamındaki Projenin bütçesi
yaklaşık 11 milyon AVRO olup, Tedarik, Teknik Destek ve Hibe
bileşenlerinden oluşan projenin faaliyetleri 2010-Ekim ayında
başlamıştır.

• Projenin hedefi; MYK’nın kurumsal kapasitesini güçlendirmek,
Ulusal Yeterlilik Sisteminin oluşturulmasını desteklemek, meslek
standartları ve yeterlilikler hazırlayan ölçme, değerlendirme ve
belgelendirme faaliyetlerinde bulunacak olan kalıcı merkezlerin
(VOC-Test) kurulmasını sağlamaktır.

• Hibe bileşeni kapsamında VOC-Test oluşturmayı amaçlayan 26
projeye 6 milyon Avro kaynak sağlanmıştır.

BAYRAM AKBAŞ/ “Ulusal Yeterlilik Sistemi”



Europass ve İMEİGEP
• Becerilerini ve yetkinliklerini Avrupa’da kolaylıkla ve açıkça

anlatabilmeyi arzulayan kişilere yardımcı olmayı hedefleyen ve böylece
çalışanlar ile öğrencilerin hareketliliğini kolaylaştırabilecek bir girişim
olan Europass çerçevesinde MYK; Ulusal Europass Koordinasyon
Noktası olarak görev yapmaktadır.

• MYK; mesleki ve teknik eğitimin iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda
verilmesi, eğitim istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, hayat boyu
öğrenme anlayışı içinde aktif işgücü piyasası politikalarının etkin olarak
uygulanması, mesleksizlik sorununun giderilerek işgücünün istihdam
edilebilirliğinin artırılması ve bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile
özel sektör arasında işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla
ÇSGB’nin koordinasyonunda hazırlanan ve Bakanlar Kurulu Kararıyla 15
Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe konulan İstihdam ve Mesleki Eğitim
İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı’nın sekretarya görevini
yürütmektedir.



Enerji Sektörü
MYK Enerji Sektör Komitesi

•Enerji Sektör Komitesi kurulmuş ve birinci dönem (3 yıllık) ilk 
toplantısını 17 Eylül 2008 tarihinde gerçekleştirmiştir. 

•İlk üç yıllık görev süresini tamamlayan Enerji Sektör Komitesi, yeni 
üyeleri ile ikinci dönem (3 yıllık) ilk toplantısını 11-12 Ekim 2011 
tarihlerinde gerçekleştirmiş ve faaliyetlerine devam etmektedir. 



Enerji Sektörü- Meslek Standartları
Enerji sektöründe bugüne kadar;

•Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR)-İstanbul Uygulamalı 
Gaz Ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 
(UGETAM)

11 meslekte çalışmalar tamamlanmıştır.

•Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, 
9 meslekte çalışmalar tamamlanmış, 3 meslekte ise çalışmalar 
tamamlanmak üzeredir.

•İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile meslek standardı hazırlama işbirliği protokolü 
imzalanmıştır.

25 meslek standardında hazırlık çalışmaları devam etmekte olup, mart 
ayına kadar tamamlanması planlanmaktadır.

•Ölçüm Sanayicileri İşadamları Birliği Derneği (ÖLÇÜBİR) ile enerji sayaçları 
ile ilgili protokol imzalanma aşamasındadır.



Enerji Sektörü- Yeterlilik ve Belgelendirme

Enerji sektöründe bugüne kadar;

•Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR)-İstanbul 

Uygulamalı Gaz Ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi Ve 

Ticaret A.Ş. (UGETAM)

11 meslekte yeterlilik hazırlama çalışmaları tamamlanmıştır.

•Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, 

12 meslekte ulusal yeterlilik hazırlama çalışmaları başlatılmıştır.

• UGETAM, GAZBİR ve BELGETÜRK tarafından belgelendirme faaliyetleri 
yapılmaktadır.



Sorular…. 

Tel.: 0 (312) 428 72 08-09 Dahili: 22 41
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