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ULUSAL YETERLİLİKLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI, 

GÜNCELLENMESİ VE YAPILAN GÜNCELLEMELERİN SINAV VE 

BELGELENDİRME SÜREÇLERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE 

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 - (1) Bu düzenlemenin amacı; 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve 

Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında hazırlanan ulusal 

yeterliliklerin yürürlükten kaldırılması, yeterliliklere yönelik güncelleme taleplerinin 

değerlendirilmesi, güncelleme sürecinin işletilmesi, yapılacak güncellemelerin mezkûr 

kararname çerçevesinde yürütülen sınav ve belgelendirme süreçlerine etkisinin 

değerlendirilmesi ve bu çerçevede alınacak önlemlerin uygulamaya konulmasına ilişkin usul ve 

esasları belirlemektir. 

(2) Bu düzenleme, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanarak yürürlüğe giren ulusal 

yeterliliklerin yürürlükten kaldırılması, yeterliliklere yönelik güncelleme taleplerinin alınması, 

incelenmesi, değerlendirilmesi, güncelleme sürecinde işletilecek adımların belirlenmesi, 

yapılan güncellemelerin sınav ve belgelendirme süreçleri ile ilgili ulusal yeterlilikte var ise 

belgeli kişilere etkisinin değerlendirilmesi, bu çerçevede alınması gereken önlemlerin tespit 

edilmesi ve bu önlemlerin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme 

kuruluşları tarafından uygulamaya konulmasına ilişkin iş ve işlemleri kapsar. 

(3) Bu düzenleme ulusal yeterliliklerin kaynağını oluşturan ulusal meslek standartlarının ya da 

uluslararası standartların güncellenmesi ya da yürürlükten kaldırılması durumunda, bu durumun 

ulusal yeterliliklere yansıtılması, sınav ve belgelendirme süreçleri ile ilgili ulusal yeterlilikte var 

ise belgeli kişilere etkisinin değerlendirilmesi, bu çerçevede alınması gereken önlemlerin tespit 

edilmesi ve bu önlemlerin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme 

kuruluşları tarafından uygulamaya konulmasına ilişkin iş ve işlemleri kapsar. 

(4) Bu düzenleme ayrıca; ulusal yeterliliklerin kaynağını oluşturan ulusal meslek standartlarının 

ya da uluslararası standartların güncellenmesinden, ulusal yeterliliklere yönelik güncelleme 

taleplerinden kaynaklı ya da uygulama esnasında tespit edilen ve ulusal yeterliliğin esasında 

değişikliğe sebep olmayan düzenlemeleri ifade eden tadil işlemlerinin yapılmasına yönelik iş ve 

işlemleri kapsar.    

Dayanak 

MADDE 2 - (1) Bu düzenleme; 19/10/2015 tarih ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 

13 üncü maddesi ile 15/10/2015 tarih ve 29503 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, 

Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve Kısaltmalar 

MADDE 3 - (1) Bu düzenlemede geçen; 

a) Akreditasyon kapsamı: Personel belgelendirme kuruluşlarının akredite olduğu ulusal 

yeterlilikleri, 

b) Güncelleme: Ulusal yeterliliklerde ve bu ulusal yeterliliklere göre yapılan ölçme ve 

değerlendirme faaliyetlerinin esasında değişikliğe neden olan düzenlemeleri, 
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c) Tadil: Ulusal yeterliliklerde ve bu ulusal yeterliliklere göre yapılan ölçme ve değerlendirme 

faaliyetlerinin esasında değişikliğe neden olmayan düzenlemeleri, 

ç) Teknik uzman: İlgili alanda inceleme ve değerlendirme yapıp görüş oluşturabilecek düzeyde 

mesleki bilgi ve deneyime sahip, en az inceleme ve değerlendirmede bulunacağı yeterlilik 

seviyesinde yetkinliği haiz kişiyi, 

ç) Yönetim Kurulu: Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunu, 

d) MSDB: Meslek Standartları Dairesi Başkanlığını, 

e) SBDB: Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığını, 

f) SK: Sektör Komitesini, 

g) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu ifade eder. 

Görev, Yetki ve Sorumluluk 

MADDE 4 - (1) Ulusal yeterliliklerin kaynağını oluşturan ulusal meslek standartlarının ya da 

uluslararası standartların güncellenmesi ya da yürürlükten kaldırılması durumunda, bu durumun 

ulusal yeterliliklere yansıtılması, ulusal yeterliliklere yönelik güncelleme taleplerinin 

değerlendirilmesi, incelenmesi, güncellemede izlenecek yöntemlerin belirlenmesi ve 

güncelleme taleplerinin Yönetim Kuruluna sunulmasına ilişkin iş ve işlemler MSDB ve SBDB 

tarafından yürütülür. 

(2) Ulusal yeterlilik güncelleme taleplerinin MYK mevzuatı ve uluslararası akreditasyon 

kuralları dikkate alınarak sınav ve belgelendirme faaliyetlerine ve belgeli kişilere etkisinin 

değerlendirilip ön görüş oluşturulması ve bu çerçevede gerekli önerilerde bulunulması işlemleri 

SBDB tarafından gerçekleştirilir ve sonuç MSDB’ ye bildirilir. 

(3) SBDB tarafından iletilen görüşler doğrultusunda güncelleme taleplerinin incelenmesine 

ilişkin toplantıların düzenlenmesi, güncelleme taleplerinin işlenmiş olduğu ulusal yeterliliklerin 

sektör komitesine sunulması, sektör komitesince doğrulanan güncel ulusal yeterliliklerin 

Yönetim Kuruluna sunulması ve Yönetim Kurulunca kabul edilen güncel ulusal yeterliliklerin 

yayımlanması işlemleri MSDB tarafından yürütülür. 

(4) Ulusal yeterliliklerde tadil işleminin yapılmasına ilişkin karar MSDB tarafından 

verilmekle birlikte ihtiyaç durumunda Ek 2’de yer alan tablo çerçevesinde SBDB’nin, Sektör 

Komitelerinin ve söz konusu tabloda belirtilen diğer tarafların görüşleri alınır. Ulusal yeterlilikte 

tadil işlemine yönelik iş ve işlemler MSDB tarafından yürütülür. 

Ulusal Yeterliliklere Yönelik Güncelleme Taleplerinin Alınması ve Değerlendirilmesi 

MADDE 5 - (1) Ulusal yeterliliklere yönelik güncelleme taleplerinin kurum ve kuruluşları 

temsilen EK 1’de yer alan formla yapılması esastır. Ulusal yeterliliklerin yayımlanma ya da 

yayımlanmış ulusal yeterliliklerin son güncelleme tarihinden itibaren 1 yıl dolmadan gelen 

güncelleme taleplerinin işleme alınmaması esastır. 

(2) Ulusal yeterliliklere yönelik güncelleme talepleri MSDB’ye havale edilir. İhtiyaç olması 

durumunda güncelleme talebine yönelik ön görüş oluşturulması amacıyla söz konusu talebin bir 

kopyası MSDB tarafından SBDB’ye iletilir. 

(3) Güncelleme talebi, SBDB tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile belgeli kişilere 

etkisi yönünden değerlendirilir ve oluşturulan görüşler 10 iş günü içerisinde MSDB’ ye iletilir. 

(4) Ulusal yeterliliklerin kaynağını oluşturan ulusal meslek standardı veya uluslararası 
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standartta değişiklik olması durumunda talep beklenmeksizin değişiklik tarihinden itibaren en 

geç 1 yıl içerisinde bu değişikliklerin ulusal yeterliliklere yansıtılması esastır.  Değişiklik ihtiyacı 

olmaması durumunda yürürlük süresinin devamlılığını sağlamak üzere Yönetim Kurulu onayına 

sunulur. 

(5) Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartlardan kaynaklı değişikliklerin yapıldığı 

ulusal yeterlilikler sektör komitesine sunulmadan önce; yapılan değişiklikler ile bu 

değişikliklerin belgelendirme süreçlerine ve belgeli kişilere etkisi yönünden değerlendirilmesi 

ve görüş oluşturulması amacıyla SBDB’nin, ulusal meslek standardını ve ulusal yeterliliği 

hazırlayan kurum/kuruluşların, ilgili ulusal yeterlilikte yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme 

kuruluşlarının ve ihtiyaç halinde teknik uzman görüşü alınır ve ulusal yeterliliklerde gerekli 

düzenlemeler yapılır. 

(6) İlgili ulusal yeterliliğe kaynak teşkil eden ulusal meslek standardı veya uluslararası 

standartlar yürürlükten kaldırıldığında ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ya da 

güncellenmesi ve bu hususların belgelendirme süreçlerine ve belgeli kişilere etkisi yönünden 

değerlendirilmesi ve görüş oluşturulmasında bu maddenin 4 üncü ve 5 inci fıkrasında 

tanımlanan usul izlenir. 

Ulusal Yeterliliklerin Güncellenmesinde İzlenecek Yöntemlerin Belirlenmesi ve 

Güncelleme Taleplerinin Sektör Komitesine Sunulması ve Onaylanması 

MADDE 6 - (1) SBDB tarafından iletilen görüşler çerçevesinde güncelleme talebine ilişkin; 

ulusal meslek standardını ve ulusal yeterliliği hazırlayan kurum/kuruluşların, ilgili ulusal 

yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının 

ve ihtiyaç halinde teknik uzman görüşleri MSDB tarafından alınır ve değerlendirilir. Bu çalışma 

sonucunda güncelleme yapmaya gerek olup olmadığına ve sektör komitesinin ilgili gündemle 

toplantıya çağrılmasına karar vermeye MSDB yetkilidir. 

(2) Güncellemeye gerek görülmediğinde durum gerekçeleriyle birlikte talepte bulunan 

kurum/kuruluşa bildirilir. 

(3) Uygun görülen güncelleme talepleri ile ulusal yeterliliklerin kaynağını oluşturan ulusal 

meslek standardı veya uluslararası standarttan kaynaklı değişiklik ihtiyaçları ulusal yeterliliklere 

yansıtılır ve SBDB’nin, ilgili ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere 

yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının ve varsa teknik uzman görüşü alınarak MSDB’nin 

değerlendirmeleriyle birlikte sektör komitesine sunulur. 

(4) Güncellemelerin yapıldığı ulusal yeterlilik ile güncelleme gerekçeleri sektör komitesi 

tarafından incelenir ve doğrulanan ulusal yeterlilikler Yönetim Kurulu onayına sunulur. 

(5) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan güncellenmiş ulusal yeterlilik Kurum internet 

sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer. Güncellenmiş ulusal yeterlilik ve ulusal yeterlilikte 

güncellenen hususları içerir özet tablo MSDB tarafından ulusal yeterliliğin Kurum internet 

sitesinde yayımlanmasını takiben 5 işgünü içerisinde SBDB ye ve Denetim Dairesi Başkanlığına 

iletilir. Ayrıca, güncelleme ile ilgili olarak bu yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere 

yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına en geç 10 işgünü içerisinde SBDB tarafından 

bildirimde bulunulur. 
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Ulusal Yeterliliklerde Yapılan Tadil İşlemlerinde İzlenecek Yöntemlerin Belirlenmesi 

MADDE 7 – (1) Güncelleme talepleri ya da ulusal meslek standardından kaynaklı değişikliklere 

bağlı olarak ulusal yeterliliklerde yapılması gereken değişiklikler ile uygulama esnasında tespit 

edilen durumlar ile ilgili yapılan değerlendirme sonucunda Ek 2’de yer alan tablo çerçevesinde 

tadil olduğuna karar verilen değişiklik taleplerinde aşağıda tanımlanan adımlar izlenir; 

a) Yapılan değerlendirme sonucunda Ek 2’de yer alan tablo gereği yapılacak tadil işlemi 

ile ilgili görüşlerin alınmasına gerek olmadığı durumlarda tadil işlemi için gerekli iş ve 

işlemler ulusal yeterliliklerde MSDB tarafından yapılır.   

b) Yapılan değerlendirme sonucunda Ek 2’de yer alan tablo gereğince ulusal meslek 

standardını ve ulusal yeterliliği hazırlayan kurum/kuruluşların, sektör komitelerinin, 

SBDB’nin, ilgili ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere 

yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının ve varsa teknik uzman görüşünün 

alınması gerektiği durumlarda, görüşler alınarak tadil işlemi için gerekli iş ve işlemler 

ulusal yeterliliklerde MSDB tarafından yapılır.   

c) Ulusal yeterliliklerde yapılan tadil işlemleri Başkanlık Makamı onayına sunulur.  

ç) Başkanlık Makamı tarafından onaylanan tadil edilmiş ulusal yeterlilikler Kurum 

internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer. Tadil edilmiş ulusal yeterlilikte 

gerçekleştirilen tadil işlemlerini içerir özet tablo MSDB tarafından ulusal yeterliliğin 

Kurum internet sitesinde yayımlanmasını takiben 5 işgünü içerisinde SBDB ye ve 

Denetim Dairesi Başkanlığına iletilir. Ayrıca, tadil işlemi ile ilgili olarak bu yeterlilikte 

sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına en 

geç 10 işgünü içerisinde SBDB tarafından bildirimde bulunulur. 

Ulusal Yeterliliklerin Yürürlükten Kaldırılması 

MADDE 8 - (1) Ulusal yeterliliklerin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin işlemler bu usul ve 

esasların 5 inci ve 6 ncı maddesinde tanımlanan hükümlere göre gerçekleştirilir. 

(2) Ulusal yeterliliklerin yürürlükten kaldırılmasına yönelik taleplerin oluşması ve 

değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek durumlar şu şekilde sıralanmaktadır: 

a) Mevcut ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılarak yerine söz konusu ulusal yeterliliğin 

kapsamını içerir birden fazla ulusal yeterliliğin oluşturulması. 

b) Hali hazırda yürürlükte olan birden fazla ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılarak 

yerine söz konusu ulusal yeterliliklerin kapsamını içerir farklı ulusal yeterliliklerin 

oluşturulması. 

c) Mevcut ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılarak söz konusu ulusal yeterliliğin 

kapsamını içerir farklı bir ulusal yeterliliğin oluşturulmaması. 

(3) Yürürlükten kaldırılması teklif edilen ulusal yeterlilikler ile söz konusu yeterliliklerin 

kapsamını içerecek şekilde yeniden düzenlenmiş ulusal yeterliliklerin yürürlüğe girmesine 

yönelik işlemler bu usul ve esasların 6 ncı maddesinde tanımlanan hükümlere göre 

gerçekleştirilir. 
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(4) Ulusal yeterliliğe kaynak teşkil eden uluslararası veya ulusal meslek standardının 

yürürlükten kaldırılması ve söz konusu standartların kapsamını içerir farklı standartların 

oluşmaması, bir diğer ifadeyle ilgili ulusal yeterliliğe kaynak teşkil edecek yeni standartların 

oluşmaması durumunda Kurum; bu usul ve esasların 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan 

hükümleri işletmeden ulusal yeterliliği yürürlükten kaldırmaya yönelik süreci başlatabilir. 

Ulusal yeterliliğe kaynak teşkil eden uluslararası veya ulusal meslek standardının yürürlükten 

kaldırılması ve söz konusu standartların kapsamını içerir farklı standartların oluşması 

durumunda; oluşan yeni standartlar yürürlükteki ulusal yeterliliklere kaynak teşkil eder ve söz 

konusu ulusal yeterlilikler bu usul ve esasların 5 inci ve 6 ncı maddelerine göre güncellenir. 

(5) Bu maddenin ikinci ve dördüncü fıkrasında yer alan durumların oluşması halinde 

yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının yetki kapsamı bu usul ve esasların 8 inci 

maddesine göre güncellenir. 

Güncelleme Taleplerinin Sınav ve Belgelendirme Süreçlerine Etkisinin 

Değerlendirilmesi, Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi ve Önlemlerin 

Uygulamaya Konulması 

MADDE 9 - (1) Ulusal yeterliliğin güncellenmesini takiben; 

a) Ulusal yeterliliğin güncel halinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 20 ay 

içerisinde ilgili ulusal yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının sınav 

ve belgelendirme süreçlerini güncelleyerek gerekli dokümanları Kuruma bildirmesi 

gerekir. Ulusal yeterliliğin güncellendiği tarihten sonra ulusal yeterliliğin bir önceki 

versiyonundan yetki alan kuruluşlar, yetki tarihinden itibaren en geç 20 ay içerisinde 

sınav ve belgelendirme süreçlerini güncelleyerek gerekli dokümanları Kuruma 

bildirmesi gerekir. Kuruluşun sınav ve belgelendirme süreçlerinin önce TÜRKAK 

tarafından güncellenen ulusal yeterliliğe göre akredite edilmesi daha sonra yetki 

kapsamının güncel ulusal yeterliliğe göre Kurum tarafından güncellenmesi esastır. 

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun gerekçeli talebi ve bu gerekçenin uygun 

bulunması üzerine söz konusu 20 aylık süreye ilave olarak 4 aya kadar ek süre 

verilmesine Kurum Başkanı yetkilidir. 

b) Kuruluş, Kurum tarafından yetki kapsamının güncellendiği tarihten itibaren güncel 

ulusal yeterliliğe göre belgelendirmeye başlar. 

c) Kuruluşun ulusal yeterliliğin bir önceki revizyonundan yetkisi, daha önce bu ulusal 

yeterlilikten sınava girerek başarısız olan adayların başarısız oldukları bölümlerin tekrar 

sınavları ile sınırlı olacak şekilde bir yıl daha devam eder. 

ç) Kuruluşun, (a) bendinde verilen süreler ve varsa ek süreler dâhilinde sınav ve 

belgelendirme süreçlerini güncellememesi durumunda ilgili ulusal yeterlilikteki sınav 

ve belgelendirme yetkisi Yönetmelik hükümleri doğrultusunda askıya alınır. 

d) Mevcut ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılarak söz konusu ulusal yeterliliğin 

kapsamını içerir farklı bir ulusal yeterliliğin oluşturulmaması ya da ulusal yeterliliğe 

kaynak teşkil eden uluslararası veya ulusal meslek standardının yürürlükten 

kaldırılmasına bağlı olarak ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması durumlarında 

yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının ilgili ulusal yeterlilikteki yetkisi Yönetim 

Kurulu tarafından kaldırılır. Kuruluşlara ilgili ulusal yeterlilikte yetkisinin 

kaldırıldığına dair bildirim SBDB tarafından yapılır. SBDB tarafından bildirimde 
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bulunulan tarihten itibaren yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları ilgili ulusal 

yeterlilikte sınav ve belgelendirme faaliyetlerine son verir. 

e) Ulusal yeterlilikte güncelleme yapılması durumunda hali hazırda belgeli kişilerin 

belgelerinin geçerliliği belge geçerlilik süresi sonuna kadar korunur. 

(2) Yürürlükten kaldırılan yeterliliğe göre belgelendirilmiş olan belge sahipleri belge geçerlilik 

süresi sonunu beklemeden güncel ulusal yeterliliğe uygun olarak belge talebinde bulunabilir. 

İlgili ulusal yeterlilikte ilave değerlendirme gerektirecek bir değişiklik olması durumunda; 

kişiler güncel ulusal yeterliliğe göre yeniden değerlendirilir ve başarılı olanlara güncel ulusal 

yeterlilikte belge verilir. İlgili ulusal yeterlilikte ilave değerlendirme gerektirecek bir değişiklik 

olmaması durumunda; belge sahibinin talebi üzerine güncel ulusal yeterliliğe uygun şekilde 

kişinin belgesi düzenlenir. 

(3)  Güncellenmiş ulusal yeterliliklere göre yürütülecek belge yenileme faaliyetlerine yönelik 

iş ve işlemler, “Geçerlilik Süresi Dolan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi 

Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslara” göre gerçekleştirilir. 

(4) Tadil işlemi yapılan ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları, tadil 

yapılmış ulusal yeterliliğin kendilerine bildirilmesinden itibaren en geç 30 gün içerisinde, tadile 

geçiş için gerekli değişiklikleri yaptıklarını SBDB’ye bildirmekle ve sınav süreçlerini ilgili 

yeterliliğin son tadiline uygun olarak yürütmekle yükümlüdür. 

Çeşitli ve Son Hükümler 

MADDE 10 - (1) Kurum mevzuatında gerçekleşecek değişiklikler ve Yönetim Kurulu tarafından 

ulusal yeterliliklere ilişkin alınmış genel kararlar doğrultusunda 5 inci maddede belirtilen 

güncelleme talebine ve 1 yıllık süre şartına bağlı olmaksızın ilgili tüm ulusal yeterliliklerde 

MSDB tarafından gerekli güncellemeler doğrudan yapılarak Yönetim Kurulu kararı ile 

yürürlüğe girer. 
 

Yürürlük 

MADDE 11 - (1) Bu usul ve esaslar Yönetim Kurulunun onayladığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 12 - (1) Bu usul ve esasları Kurum Başkanı yürütür. 



   

EK-1: ULUSAL YETERLİLİK GÜNCELLEME TALEP FORMU 
 

Ulusal Yeterlilik Güncelleme Talep Formu 

1) Güncelleme Talep Eden Kurum/Kuruluşa İlişkin Bilgiler 

1.1) Kurum/Kuruluş Adı  

1.2) İrtibat Kişisinin Adı-Soyadı  

1.3) İrtibat Adresi  

1.4) Telefon: 1.5) Faks: 1.6) E-posta: 

2) Güncelleme Talep Edilen Ulusal Yeterliliğe İlişkin Bilgiler 

2.1) Yeterliliğin Kodu, Adı ve Seviyesi 
 

Yeterlilik Maddesi Değişiklik Teklifi 
İşbirliği Yapılan1 

Kurum/Kuruluş (Varsa) 
Açıklama2

 

    

    

3) Güncelleme Talep Edilen Yeterlilik Birimine İlişkin Bilgiler 

3.1) Yeterlilik Biriminin Kodu, Adı ve Seviyesi  

Yeterlilik Birimi Maddesi Değişiklik Teklifi 
İşbirliği Yapılan3 

Kurum/Kuruluş (Varsa) 
Açıklama4

 

    

    

 

 

 
 

1 Yeterlilik maddesine ilişkin değişiklik teklifinin oluşturulmasında birlikte çalışılan kurum/kuruluş adı yazılmalıdır. 
2 Yeterlilik maddesinde teklif edilen değişikliğin gerekçesi yazılmalıdır. Değişiklik teklifi yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılıyorsa program komitesinin görüşü de bu bölümde 
açıklanmalıdır. 
3 Yeterlilik birimi maddesine ilişkin değişiklik teklifinin oluşturulmasında birlikte çalışılan kurum/kuruluş adı yazılmalıdır. 
4 Yeterlilik birimi maddesinde teklif edilen değişikliğin gerekçesi yazılmalıdır. Değişiklik teklifi yetkilendirilmiş belgelend irme kuruluşu tarafından yapılıyorsa program komitesinin görüşü de bu 
bölümde açıklanmalıdır
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EK-2: ULUSAL YETERLİLİKLERDE REVİZYON/TADİL DEĞİŞİKLİK TABLOSU 

 

No 
Ulusal Yeterlilik 

Bölümü 
Yapılan Değişiklik 

UY 

Revizyonu  

UY  

Tadil 

İlgili 

Tarafların 

Görüşü 

SK 

Görüşü 

SBDB 

Görüşü 

Standart İfadelerin Kullanıldığı 

Bölümlerde Yer Alan Açıklamalar 

1.  
Ulusal Yeterliliğin 

Adı 

Maddi düzeltme (küçük-
büyük harf, noktalama, 

yazım hatası vb.) 
-   Hayır  Hayır  Hayır  

- İsim değişikliği (içerik 

değişikliği olmadan) 
-   Hayır  Evet* Evet 

İsim değişikliği (içerik 

değişikliği yapılarak) 
   Evet Evet Evet 

2.  Referans Kodu 

Maddi düzeltme (küçük-

büyük harf, noktalama, 

yazım hatası vb.) 

-   Hayır  Hayır  Evet 

- Seviye değişikliği 

(içerik değişmeden) 
-   Hayır  Hayır*  Hayır*  

Seviye değişikliği 

(içerik değişerek) 
  - Evet Evet Evet 

3.  
 

Terimler, Simgeler ve 

Kısaltmalar 

Birim içerikleri 
değişmeden 

-   Hayır  Hayır  Hayır  

- Birim içeriklerinde 
değişiklik yapılması 

durumunda 
  - Evet Evet Evet 

4.  
Uluslararası 

Sınıflandırmadaki 

Yeri 

Maddi düzeltme (küçük-
büyük harf, noktalama, 

yazım hatası vb.) 

-   Hayır  Hayır  Hayır  - 
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No 
Ulusal Yeterlilik 

Bölümü 
Yapılan Değişiklik 

UY 

Revizyonu  

UY  

Tadil 

İlgili 

Tarafların 

Görüşü 

SK 

Görüşü 

SBDB 

Görüşü 

Standart İfadelerin Kullanıldığı 

Bölümlerde Yer Alan Açıklamalar 

Meslek sınıflamasında 

değişiklik (içerik 

değişikliği olmadan) 

   Hayır Hayır Hayır 

Meslek sınıflamasında 

değişiklik (içerik 

değişikliği yapılarak) 
  - Evet Evet Evet 

5.  Tür - - -    - 

6.  Kredi Değeri - - -    - 

7.  Amaç 

Maddi düzeltme (küçük-

büyük harf, noktalama, 

yazım hatası vb.) 

-   Hayır Hayır Hayır Bu yeterlilik … (Seviye X) 
mesleğinin eğitim almış ve nitelik 

kazandırılmış kişiler tarafından 

yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin 

artırılması için; 

 Adayların sahip olması gereken 
nitelikleri, bilgi, beceri ve 

yetkinlikleri tanımlamak, 

 Adayların, geçerli ve güvenilir bir 

belge ile mesleki yeterliliğini 

kanıtlamasına olanak vermek, 

 Eğitim sistemine, sınav ve 

belgelendirme kuruluşlarına referans 
ve kaynak oluşturmak 

amacıyla hazırlanmıştır. 

Metin içeriğinde 

değişiklik 
-   Hayır Hayır Hayır 
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No 
Ulusal Yeterlilik 

Bölümü 
Yapılan Değişiklik 

UY 

Revizyonu  

UY  

Tadil 

İlgili 

Tarafların 

Görüşü 

SK 

Görüşü 

SBDB 

Görüşü 

Standart İfadelerin Kullanıldığı 

Bölümlerde Yer Alan Açıklamalar 

8.  

Yeterliliğe Kaynak 

Teşkil Eden Meslek 

Standart(lar)ı 

Maddi düzeltme (küçük-

büyük harf, noktalama, 
yazım hatası vb.) 

-   Hayır Hayır Hayır 

- Yeterliliğin kapsamında 

değişiklik olmadan 
   Hayır Hayır Hayır 

Yeterliliğin kapsamında 
değişiklik 

  - Evet Evet Evet 

9.  
Yeterlilik Sınavına 

Giriş Şart(lar)ı 

Maddi düzeltme (küçük-

büyük harf, noktalama, 

yazım hatası vb.) 

-   Hayır Hayır Hayır 

- 

Kanuni düzenlemelerde 

değişiklik/giriş şartında 

değişiklik (içerikte 
değişiklik olmadan) 

   Hayır Hayır* Evet 

Kanuni düzenlemelerde 

değişiklik/giriş şartında 

değişiklik (içerikte 
değişiklik yapılarak) 

  - Evet Evet Evet 

10.  

Yeterliliğin Yapısı 

a) Zorunlu Birimler 
b) Seçmeli Birimler 

c) Birimlerin 

Gruplandırılma 

Alternatifleri 

Maddi düzeltme (küçük-

büyük harf, noktalama, 

yazım hatası vb.) 

-   Hayır Hayır Hayır 

- 
Birim isimlerinde 
değişiklik (içerik 

etkilenmeden) 

-   Hayır Hayır* Evet* 

Birim isimlerinde 

değişiklik (içerik 

değiştirilerek) 
  - Evet Evet Evet 
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No 
Ulusal Yeterlilik 

Bölümü 
Yapılan Değişiklik 

UY 

Revizyonu  

UY  

Tadil 

İlgili 

Tarafların 

Görüşü 

SK 

Görüşü 

SBDB 

Görüşü 

Standart İfadelerin Kullanıldığı 

Bölümlerde Yer Alan Açıklamalar 

Zorunlu/Seçmeli Birim 
alternatiflerinde 

değişiklik (birim 

içeriklerinde değişiklik 

varsa) 

  - Evet Evet Evet 

Zorunlu/Seçmeli Birim 

alternatiflerinde 

değişiklik (birim 
içeriklerinde değişiklik 

yoksa) 

-   Evet Evet Hayır* 

Birim ekleme/çıkarma   - Evet Evet Evet 

11.  
Ölçme ve 

Değerlendirme 

Maddi düzeltme (küçük-

büyük harf, noktalama, 

yazım hatası vb.) 

-   Hayır Hayır Hayır 

……. (Seviye X) Mesleki Yeterlilik 

Belgesini elde etmek isteyen adaylar 

birimlerde tanımlanan sınavlara tabi 
tutulur. Adayların mesleki yeterlilik 

belgesini alabilmeleri için birimlerde 

tanımlanan sınavlardan başarılı 
olmaları şartı vardır. “11-c) 

Birimlerin Gruplandırılma 

Alternatifleri ve İlave Öğrenme 

Çıktıları” maddesinde belirtilen 
alternatifler arasından birini seçecek 

olan aday, seçtiği alternatife ait 

yeterlilik birimleri için hazırlanmış 
sınavlara girer. (Seçmeli birim varsa 

son cümle eklenmelidir.) 
Yeterlilik birimlerindeki teorik ve 
performansa dayalı sınavlar, her bir 

birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi 

birlikte de yapılabilir. Ancak her 

birimin değerlendirmesi bağımsız 

Birim yapısı/birim 

içeriği değişikliğinden 

kaynaklı değişiklik 
  - Evet Evet Evet 
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No 
Ulusal Yeterlilik 

Bölümü 
Yapılan Değişiklik 

UY 

Revizyonu  

UY  

Tadil 

İlgili 

Tarafların 

Görüşü 

SK 

Görüşü 

SBDB 

Görüşü 

Standart İfadelerin Kullanıldığı 

Bölümlerde Yer Alan Açıklamalar 

yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin 
geçerlilik süresi, birimin başarıldığı 

tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik 

birimlerinin birleştirilerek bir 

yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm 
birimlerin geçerliliğini koruyor 

olması gerekmektedir 

12.  
Değerlendirici 

Ölçütleri 

Maddi düzeltme (küçük-
büyük harf, noktalama, 

yazım hatası vb.) 

-   Hayır Hayır Hayır 
Değerlendiricilerin aşağıdaki 
alternatiflerden en az birini sağlıyor 

olması gerekmektedir: 

 … alanında eğitim veren 

kurumlarda öğretmen/öğretim 

üyesi/öğretim görevlisi olarak 
en az … yıl çalışmış olmak. 

 Lisans mezunu olup ölçme ve 

değerlendirmesini yapacağı 

yeterlilik birimi alanında en az 
… yıl deneyime sahip olmak. 

 Önlisans mezunu olup ölçme ve 

değerlendirmesini yapacağı 

yeterlilik birimi alanında en az 
… yıl deneyime sahip olmak. 

 Ölçme ve değerlendirmesini 

yapacağı yeterlilik birimi 

alanında … olarak fiilen en az … 

yıl mesleki deneyime sahip 
olmak. 

Yukarıdaki özelliklere sahip olan 

ve ölçme değerlendirme sürecinde 
görev alacak değerlendiricilere 

ilgili alanda sınav ve belgelendirme 

kuruluşları tarafından mesleki 
yeterlilik sistemi, kişinin görev 

Değerlendirici ölçütleri 

özelliklerinde değişiklik 
-   Hayır* Evet Evet 
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No 
Ulusal Yeterlilik 

Bölümü 
Yapılan Değişiklik 

UY 

Revizyonu  

UY  

Tadil 

İlgili 

Tarafların 

Görüşü 

SK 

Görüşü 

SBDB 

Görüşü 

Standart İfadelerin Kullanıldığı 

Bölümlerde Yer Alan Açıklamalar 

alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili 
ulusal meslek standart(ları), ölçme 

değerlendirme ve ölçme – 

değerlendirmede kalite güvencesi, 

İSG konularında eğitim 
sağlanmalıdır. 

13.  
Belge Geçerlilik 

Süresi 

Maddi düzeltme (küçük-

büyük harf, noktalama, 

yazım hatası vb.) 

-   Hayır Hayır Hayır 
… (Seviye X) mesleki yeterlilik 
belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır 

Süre değişikliği -   Hayır Hayır* Evet 

14.  Gözetim Sıklığı 

Maddi düzeltme (küçük-
büyük harf, noktalama, 

yazım hatası vb.) 

-   Hayır Hayır Hayır 

Belge geçerlilik süresi içerisinde 

adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın 

performansı belge aldığı tarihten 
itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav 

ve belgelendirme kuruluşunun 

belirleyeceği gözetim yöntemi ile 

değerlendirilir. 
Gözetim sonucu performansı yeterli 

bulunmayan veya gözetimi belge 

sahiplerinden kaynaklanan 
nedenlerle yapılamayan belge 

sahiplerinin belgeleri askıya alınır. 

Belgesinin askıda olma nedeni 
ortadan kalkan belge sahiplerinin 

belgelerinin geçerliliği geçerlilik 

süresi sonuna kadar devam eder. Süre değişikliği -   Hayır Hayır* Evet 
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No 
Ulusal Yeterlilik 

Bölümü 
Yapılan Değişiklik 

UY 

Revizyonu  

UY  

Tadil 

İlgili 

Tarafların 

Görüşü 

SK 

Görüşü 

SBDB 

Görüşü 

Standart İfadelerin Kullanıldığı 

Bölümlerde Yer Alan Açıklamalar 

15.  

Belge Yenilemede 
Uygulanacak Ölçme- 

Değerlendirme 

Yöntemi 

Maddi düzeltme (küçük-
büyük harf, noktalama, 

yazım hatası vb.) 

-   Hayır Hayır  Hayır  
Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin 
sonunda belge sahibinin 

performansı aşağıda tanımlanan 

yöntemlerden en az biri kullanılarak 

değerlendirmeye tabi tutulur; 

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi 
içinde yeterlilik belgesi 

kapsamında toplamda en az 

2 yıl çalıştığına dair resmi 

kayıt sunulması, 

b) Yeterlilik kapsamında yer 

alan yeterlilik birimleri için 

tanımlanan performansa 

dayalı sınavların (P1) 

yapılması. 

Değerlendirme sonucu olumlu olan 

adayların belge geçerlilik süreleri 5 

yıl daha uzatılır. 

Yöntem değişikliği   - Evet Evet* Evet 

16.  

Meslekte Yatay ve 

Dikey İlerleme 

Yolları 

Tüm değişiklikler -   Hayır Hayır* Hayır - 

17.  Yeterlilik Birimi Adı 

Maddi düzeltme (küçük-
büyük harf, noktalama, 

yazım hatası vb.) 

-   Hayır Hayır Hayır - 

İsim değişikliği (içerik 

değişmeden) 
-   Hayır Hayır* Hayır - 

İsim değişikliği (içerik 
değişerek) 

  - Evet Evet Evet - 
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18.  Seviye 

Seviye değişikliği 

(içerik değişmeden) 
-   Hayır  Hayır*  Hayır*  - 

Seviye değişikliği 

(içerik değişerek) 
  - Evet Evet* Evet* - 

19.  Öğrenme Kazanımları 

Maddi düzeltme (küçük-

büyük harf, noktalama, 

yazım hatası, 
numaralandırma vb.) 

-   Hayır  Hayır  Hayır  - 

İfadesel değişiklikler 

(ölçme ve 

değerlendirme yöntemi 
değişmiyorsa) 

-   Hayır  Hayır  Hayır  - 

İfadesel değişiklikler 

(BG ve BY ifadeleri 
değişmiyorsa) 

-   Hayır  Hayır  Hayır  - 

İfadesel değişiklikler 

(ölçme ve 

değerlendirme yöntemi 
değişiyorsa) 

  - Evet Evet Evet - 

İfadesel değişiklikler 

(BG ve BY ifadeleri 

değişiyorsa) 
  - Evet Evet Evet - 

20.  

Ölçme ve 

değerlendirme 
a) Teorik Sınav 

b) Performansa 

Dayalı Sınav 
c) Ölçme ve 

Değerlendirmeye 

İlişkin Diğer 
Koşullar 

Maddi düzeltme (küçük-

büyük harf, noktalama, 

yazım hatası, 
numaralandırma vb.) 

-   Hayır  Hayır  Hayır  

a) (T1): A(X) birimine yönelik teorik 

sınav Ek A(X)-2’de yer alan 
“Bilgiler” kontrol listesine göre 

gerçekleştirilir. Teorik sınavda 

adaylara en az ….. soruluk ….. 
seçenekli çoktan seçmeli ve her biri 

eşit puan değerinde yazılı sınav 

uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli 
sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış 

Soru sayısında 
değişiklik 

-   Hayır  Hayır*  Evet*  

Başarı şartında 

değişiklik 
-   Hayır  Hayır*  Evet*  
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Sınav süresinde 

değişiklik 
-   Hayır  Hayır*  Evet*  

cevaplandırılan sorulardan herhangi 
bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda 

adaylara her soru için ortalama …… 

dakika zaman verilir. Yazılı sınavda 

soruların en az % …..ına doğru yanıt 
veren aday başarılı sayılır. Sınav 

soruları, bu birimde teorik sınav ile 

ölçülmesi öngörülen tüm bilgi 
ifadelerini (Ek A(X)-2) ölçmelidir. 

b) (P1): A(X) birimine yönelik 

performansa dayalı sınav Ek A(X)-
2’de yer alan "Beceriler ve 

Yetkinlikler" kontrol listesine göre 

gerçekleştirilir. Beceriler ve 

Yetkinlikler kontrol listesinde aday 
tarafından başarılması zorunlu kritik 

adımlar belirlenir. Adayın, 

performans sınavından başarı 
sağlaması için kritik adımların 

tamamından başarılı performans 

göstermek koşuluyla sınavın 

genelinden asgari % ……. başarı 
göstermesi gerekir. Performansa 

dayalı sınavın süresi, belirlenen 

kapsamda, gerçek uygulama 
şartlarındaki süreye karşılık 

gelmelidir. Performansa dayalı sınav 

gerçek veya gerçeğine uygun olarak 
düzenlenmiş ortamlarda 

gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik 

ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı 

performansa dayalı sınav ile 
ölçülmelidir. 

Teorik sınavlar için 

ölçme yönteminde 
değişiklik 

  - Evet Evet Evet 

Performans sınavları 

için ölçme yönteminde 

değişiklik 
  - Evet Evet Evet 

Performans sınav 
senaryosunda değişiklik 

  - Evet Evet Evet 

Birimlerin geçerlilik 

süresinde değişiklik 
-   Hayır Hayır* Evet 



*Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirilerek görüş alma ya da almama yönünde değişiklik yapılabilir. 
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Bölümü 
Yapılan Değişiklik 
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Tarafların 

Görüşü 

SK 

Görüşü 

SBDB 

Görüşü 

Standart İfadelerin Kullanıldığı 

Bölümlerde Yer Alan Açıklamalar 

c) “Birim için öngörülen sınavların 
geçerlilik süresi sınavın başarıldığı 

tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde 

edilebilmesi için başarılan sınav 

tarihleri arasındaki süre farkı 1 yılı 
geçemez. Birimin elde edilebilmesi 

için adayların birimde tanımlanan 

tüm sınavlardan başarılı olması 
gerekir. 

Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi 

birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 
yıldır. 

Adayın kendi ve diğer kişilerin can 

güvenliğini tehlikeye sokacak bir 

davranış göstermesi halinde adayın 
sınavına son verilir.” 

21.  

Yeterlilik Biriminin 

Kazandırılması için 
Tavsiye Edilen 

Eğitime İlişkin 

Bilgiler 

Yapılacak tüm 

değişiklikler 
-   Hayır Hayır Hayır - 

22.  

Bilgiler/Beceri ve 

Yetkinlik Kontrol 

Listesi 

Maddi düzeltme (küçük-
büyük harf, noktalama, 

yazım hatası, 

numaralandırma vb.) 

-   Hayır Hayır Hayır 

- 

UMS ilgili bölüm 

değişikliği 
-   Hayır Hayır Hayır 

Yeterlilik Birimi 

Alt Öğrenme Kazanımı 
-   Hayır Hayır* Hayır 

Değerlendirme Aracı   - Evet Evet Evet 



*Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirilerek görüş alma ya da almama yönünde değişiklik yapılabilir. 

No 
Ulusal Yeterlilik 

Bölümü 
Yapılan Değişiklik 

UY 

Revizyonu  

UY  

Tadil 

İlgili 

Tarafların 

Görüşü 

SK 

Görüşü 

SBDB 

Görüşü 

Standart İfadelerin Kullanıldığı 

Bölümlerde Yer Alan Açıklamalar 

BG/BY 
ekleme/çıkarma/içerik 

değişikliği 
  - Evet Evet Evet 

Kritik adımlarda 

değişiklik 
  - Evet Evet Evet 

23.  Yeterlilik ekleri Tüm değişiklikler -   Hayır Hayır Hayır - 

 




