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ULUSAL YETERLİLİKLERİN 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; 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu 

kapsamında hazırlanan ulusal yeterliliklere yönelik güncelleme taleplerinin değerlendirilmesi, 

güncelleme sürecinin işletilmesi, yapılacak güncellemelerin mezkur kanun 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 

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 kuruluşlar tarafından uygulamaya 

konulmasına ilişkin iş ve işlemleri kapsar.   

 

(3) Bu düzenleme ayrıca; ulusal yeterliliklerin kaynağını oluşturan ulusal meslek 

standartlarının ya da uluslar arası 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 kuruluşlar tarafından uygulamaya konulmasına ilişkin iş ve 

işlemleri kapsar.  

 

Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu düzenleme; 30/12/2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi 

gereğince hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve Kısaltmalar 

MADDE 3- (1) Bu düzenlemede geçen; 
 

a) Akreditasyon Kapsamı: Personel belgelendirme kuruluşlarının akredite olduğu ulusal 

yeterlilikleri, 

b) Dosya Sorumlusu: Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığında görevli ve sınav ve 

belgelendirme yapmak üzere başvuruda bulunan kuruluşlar ile yetkilendirilmiş belgelendirme 

kuruluşlarının izlenmesinden sorumlu personeli, 

c) Kurum: Mesleki Yeterlilik Kurumunu, 

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,  

d) Yönetim Kurulu: Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunu, 

e) MSD: Meslek Standartları Dairesi Başkanlığını, 

g) SBD: Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığını, 

e) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu 
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ifade eder. 

Görev, Yetki ve Sorumluluk 

 

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

uluslar arası 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 MSD ve SBD 

tarafından yürütülür.  

(2) Ulusal yeterliliklerde güncelleme yapılması ihtiyacının incelenmesi, kurum dışından 

intikal eden güncelleme taleplerinin değerlendirilmesi, incelenmesi,  güncelleme taleplerinin 

sınav ve belgelendirme faaliyetlerine ve belgeli kişilere etkisinin değerlendirilip ön görüş 

oluşturulması ve bu çerçevede gerekli önerilerde bulunulması işlemleri SBD tarafından 

gerçekleştirilir ve sonuç MSD’ ye bildirilir.  

(3) SBD 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 yayınlanması işlemleri MSD 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 yayınlanma ya da 

yayınlanmış ulusal yeterliliklerin son güncelleme tarihinden itibaren 1 yıl dolmadan gelen 

güncelleme talepleri işleme alınmaz. 

(2) Güncelleme talebi kendisine havale edilen dosya sorumlusu güncelleme talebini usul 

yönünden inceler ve varsa eksiklikleri gidermek üzere güncelleme talebini yapan kuruluş ile 

irtibata geçer.  

(3) Eksiklikleri giderilmiş güncelleme talepleri dosya sorumlusunca sınav ve belgelendirme 

faaliyetleri ile belgeli kişilere etkisi yönünden değerlendirilir ve oluşturulan görüşler MSD’ ye 

iletilir.  

(4) Ulusal yeterliliklerin kaynağını oluşturan ulusal meslek standardı veya uluslararası 

standartta değişiklik olması durumunda talep beklenmeksizin değişiklik tarihinden itibaren en 

geç 1 yıl içerisinde bu değişiklikler ulusal yeterliliklere yansıtılır. Ulusal meslek standardı 

veya uluslararası standardın değişikliğe uğramasından kaynaklı ulusal yeterliliklerde 

yapılması gereken değişikliklerin belgelendirme süreçlerine ve belgeli kişilere etkisi 

yönünden değerlendirilmesi ve görüş oluşturulmasında kuruluşlardan gelen güncelleme 

taleplerinin değerlendirilmesi ve görüş oluşturulmasındaki usul izlenir. 

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

standartlar yürürlükten kaldırıldığında ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ya da 
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güncellenmesi ve bu hususların belgelendirme süreçlerine ve belgeli kişilere etkisi yönünden 

değerlendirilmesi ve görüş oluşturulmasında kuruluşlardan gelen güncelleme taleplerinin 

değerlendirilmesi ve görüş oluşturulmasındaki usul izlenir.  

 

Ulusal Yeterliliklerin Güncellenmesinde İzlenecek Yöntemlerin Belirlenmesi ve 

Güncelleme Taleplerinin Sektör Komitesine Sunulması ve Onaylanması 

MADDE 6-  (1)  SBD 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 kuruluşların ve ihtiyaç 

halinde teknik uzmanın görüşleri MSD tarafından alınır ve değerlendirilir. Bu çalışma 

sonucunda güncelleme yapmaya gerek olmadığına ya da güncelleme yapılmasına MSD 

tarafından karar verilir.  

(2) Güncellemeye gerek görülmediğinde durum gerekçeleriyle birlikte talepte bulunan 

kurum/kuruluşa bildirilir.  

(3)  Uygun görülen güncelleme talepleri ulusal yeterliliklere yansıtılır ve SBD’nin, ilgili 

ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş kuruluşların ve varsa 

teknik uzmanın görüşü ve MSD’nin değerlendirmeleriyle birlikte sektör komitesine sunulur. 

(4) Güncelleme taleplerinin yansıtıldığı 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 yayınlanarak yürürlüğe girer.  Ayrıca, güncelleme ile ilgili olarak bu yeterlilikte 

sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlara en geç 10 işgünü 

içerisinde SBD tarafından bildirimde bulunulur. 

Güncelleme Taleplerinin Sınav ve Belgelendirme Süreçlerine Etkisinin 

Değerlendirilmesi, Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi ve Önlemlerin 

Uygulamaya Konulması 

MADDE 7- (1) Ulusal yeterliliğe ilişkin güncelleme işletilmeye başlandığı takdirde;  

(a) Ulusal yeterliliklerde yapılan değişikliklerin sınav ve belgelendirme süreçlerini önemli 

düzeyde etkilemesi durumunda;  

SBD tarafından bildirimde bulunulan tarihten itibaren en geç 15 ay içerisinde ilgili 

yetkilendirilmiş kuruluşun sınav ve belgelendirme süreçlerini güncelleyerek gerekli 

dokümanları Kuruma bildirmesi gerekir. Kuruluşun güncellenmiş ulusal yeterliliğe göre sınav 

ve belgelendirme süreçlerinin uygunluğunu önce TÜRKAK’a ve daha sonra Kurum’a 

onaylatması esastır. Ancak, Kurum gerekli gördüğü hallerde, yetkilendirilmiş kuruluşun 

süreçlerinin TÜRKAK tarafından onaylanmasını beklemeksizin gerekli incelemeleri yaparak 

kuruluşa revize edilen ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapma yetkisi verebilir. 

Yetkilendirilmiş kuruluşun gerekçeli talebi ve bu gerekçenin uygun bulunması üzerine söz 

konusu 15 aylık süreye ilave olarak 3 aya kadar ek süre verilmesine Kurum Başkanı yetkilidir.  
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(b) Ulusal yeterliliklerde yapılan değişikliklerin sınav ve belgelendirme süreçlerini önemli 

düzeyde etkilememesi durumunda ise SBD tarafından yapılan bildirim tarihinden itibaren en 

geç 6 ay içerisinde kuruluşun sınav ve belgelendirme süreçlerini güncelleyerek gerekli 

dokümanları Kuruma bildirmesi ve güncellenmiş ulusal yeterliliğe göre onaylatması gerekir. 

Bu maddenin (a) fıkrasında belirtilen durumlarda bir aya kadar ek süre vermeye Kurum 

Başkanı yetkilidir.   

(c) Kuruluş, Kurum tarafından yetki kapsamının güncellendiği tarihten itibaren güncel ulusal 

yeterliliğe göre belgelendirmeye başlar. 

(d) Kuruluşun,  a ve b bentlerinde 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 veya iptal edilir.    

Güncelleme Taleplerinin Belgeli Kişilere Etkisinin Değerlendirilmesi, Alınması Gereken 

Önlemlerin Belirlenmesi ve Önlemlerin Uygulamaya Konulması 

MADDE 8- (1) Ulusal Yeterlilikte ilave değerlendirme gerektirecek bir değişiklik olup 

olmadığı konusunda 6. maddede bahsi geçen kurum/kuruluşların görüşleri alınır ve ilgili 

sektör komitesinin değerlendirmesine sunulur.  

(2) Ulusal yeterlilikte güncelleme yapılması durumunda hali hazırda belgeli kişilerin 

belgelerinin geçerliliği belge geçerlilik süresi sonuna kadar korunur.  

(3)  Ulusal yeterlilikte ilave değerlendirme gerektirecek bir değişiklik olması durumunda; 

belgeli kişiler, belge geçerlilik süresi sonunda güncel ulusal yeterlilikte yapılan değişiklikler 

çerçevesinde yeniden değerlendirilir ve başarılı adayların belgeleri yenilenir. 

(4) Ulusal yeterlilikte ilave değerlendirme gerektirecek bir değişiklik olmaması durumunda; 

belgeli kişiler, belge geçerlilik süresi sonunda güncel ulusal yeterlilikte tanımlı belge 

yenileme yöntemine göre yeniden değerlendirilir ve başarılı adayların belgeleri yenilenir. 

(5) 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.      

 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

MADDE 9- (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 MSD tarafından gerekli güncelleme yapılır ve sektör komitesine sunulmadan 

Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. 

Yürürlük 

MADDE 10-  (1) Bu usul ve esaslar Yönetim Kurulunun onayladığı tarihte yürürlüğe girer. 
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Yürütme 

MADDE 11- (1) Bu usul ve esasları Kurum Başkanı yürütür. 



 
EK 1 
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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 belgelendirme kuruluşu tarafından yapılıyorsa program komitesinin görüşü de 

bu bölümde açıklanmalıdır. 

  

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 Yapılan

1
 

Kurum/Kuruluş (Varsa) 
Açıklama

2
 

    

    

3) Güncelleme Talep Edilen Yeterlilik Birimine İlişkin Bilgiler 

3.1) Yeterlilik Biriminin Kodu, Adı ve Seviyesi  

Yeterlilik Birimi Maddesi Değişiklik Teklifi 
İşbirliği Yapılan

3
 

Kurum/Kuruluş (Varsa) 
Açıklama

4
 

    

    


