Ulusal Yeterlilik Tanımı ve İçeriği
Ulusal yeterlilikler;
 Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan,
 Öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan,
 Bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile
bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden
geçmeleri gerektiğini açıklayan,
 MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlardır.
Ulusal yeterlilikler ile uyumlu ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri MYK tarafından yetkilendirilmiş
belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilmektedir. Yapılan sınavlar sonucu başarılı olan bireylere MYK
Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.

Ulusal yeterlilikler, yeterlilik birimleri ve öğrenme çıktılarından oluşmaktadırlar.
Yeterlilik birimi; Ulusal yeterliliklerde zorunlu veya seçmeli olarak yer alan, bağımsız olarak
ölçülebilen, transfer edilebilir yeterlilik bölümüdür.
Öğrenme çıktısı; herhangi bir öğrenme sürecinin (örgün, yaygın ve serbest) tamamlanmasından
sonra bireyin elde ettiği bilgi, beceri ve yetkinliklerdir.

ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ (UMYS)
Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslekî eğitim
standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin
akreditasyon, yetkilendirme, denetim, ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye
ilişkin kural ve faaliyetlerdir.
Ulusal meslekî yeterlilik sisteminin amaçları şunlardır:
Eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendirmek.
Öğrenme çıktıları için ulusal ve uluslararası standartlar oluşturmak.
Eğitim ve öğretimde kalite güvencesini temin etmek.
Yatay ve dikey geçişler için yeterlilikleri ilişkilendirmek, ulusal ve uluslararası kıyaslanabilirlik altyapısını oluşturmak.
Öğrenmeye ulaşmayı, öğrenmede ilerlemeyi, öğrenmenin tanınmasını ve kıyaslanabilirliğini sağlamak.
Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek

UMYS’de öncelikle iş dünyası ve diğer ilgili tarafların katılımıyla taslak meslek standartları geliştirilmektedir. MYK
sektör komitesine sunulan taslaklar yapılan inceleme ve değerlendirmenin ardından MYK Yönetim Kurulu onayıyla
Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.
Meslek standartlarını temel alan Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması süreci yine eğitim ve öğretim kurumları, iş piyasası
ve ilgili diğer tarafların katılımıyla gerçekleştirilmekte, hazırlanan yeterlilik taslakları MYK sektör komitesinin
değerlendirme ve incelemesinin ardından MYK Yönetim Kurulu onayıyla ulusal yeterlilik olarak kabul edilerek, Ulusal
yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilmektedir. Ulusal yeterlilikler; sınav ve belgelendirme süreçlerine, sınav
materyali ile eğitim ve öğretim müfredatlarının ve materyallerinin geliştirilmesine temel teşkil etmektedir..
Ulusal Yeterliliklerin hazırlanmasını takiben MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Ulusal
yeterliliklere göre gerçekleştirilen sınavlar sonucunda başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri
verilmektedir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal
yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda
başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme
kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.
Kalite güvencesi sağlanmış ve uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş
bir sistem aracılığıyla tarafsız, tutarlı, âdil ve güvenilir şekilde yapılan ölçme değerlendirmeler
sonucunda başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.
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