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İşbu usul ve esaslar Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 03/04/2019 tarihli ve 2019/48 sayılı kararı İle 

onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

ULUSAL MESLEK STANDARTLARININ GÜNCELLENMESİ SÜREÇLERİNE 

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 

meslek standartları ile ilgili güncelleme süreçlerinin işletilmesi ve yapılacak güncellemelerin 

ilgili ulusal yeterliliklere yansıtılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

 

(2) Bu düzenleme, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 252 nci maddesine göre 

Resmi Gazete’de yayımlanmasının üzerinden beş yıl geçen ulusal meslek standartlarının 

yeniden değerlendirilmesi, yeniden değerlendirilme sonucunda güncellenmesine karar verilen 

ulusal meslek standartlarının güncelleme süreçlerine ilişkin iş ve işlemler ile; beş yıllık süresi 

içinde ulusal meslek standartlarına yönelik güncelleme taleplerinin alınması, değerlendirilmesi, 

güncelleme sürecinde işletilecek adımların belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri kapsar. 

 

Dayanak 

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

yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında 

Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar ve Kısaltmalar 

MADDE 3 - (1) Bu düzenlemede geçen; 

 

a) Bakanlık: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını, 

b) Çalışma Grubu: Ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması ve 

güncellenmesi çalışmalarını yürütmek üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 

oluşturulan grubu, 

c) Daire Başkanlığı: Meslek Standartları Dairesi Başkanlığını, 

ç) Kurum: Mesleki Yeterlilik Kurumunu, 

d) SBD: Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığını, 

e) Sektör Sorumlusu: Meslek Standartları Dairesi Başkanlığında görevli ve ulusal meslek 

standartları ile ulusal yeterliliklerin hazırlanması süreçlerinin koordinasyonundan 

sorumlu personeli, 

f) Teknik Uzman: İlgili alanda inceleme ve değerlendirme yapıp görüş oluşturabilecek 

düzeyde mesleki bilgi ve deneyime sahip, en az inceleme ve değerlendirmede 

bulunacağı meslek standardı veya yeterlilik seviyesinde yetkinliğe haiz kişiyi, 

g) Yönetim Kurulu: Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunu 

 ifade eder. 



 

Sayfa 2 / 8 
 

İşbu usul ve esaslar Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 03/04/2019 tarihli ve 2019/48 sayılı kararı İle 

onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

Görev, Yetki ve Sorumluluk 

MADDE 4 - (1) Ulusal meslek standartlarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemler Daire 

Başkanlığı tarafından yürütülür. 

 

(2) Ulusal meslek standartları ile ilgili güncelleme talepleri doğrudan ulusal meslek 

standartlarına yönelik olabileceği gibi, ulusal yeterliliklere gelen güncelleme talepleri de ulusal 

meslek standardının güncellenmesini gerektirebilir. Bu durumda, 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 Daire Başkanlığı’na bildirilir. 

 

Ulusal Meslek Standartlarının Yeniden Değerlendirilmesi 

MADDE 5 - (1) Resmi Gazete’de yayımlanmasının üzerinden beş yıl geçen ulusal meslek 

standartlarının ve bu meslek standartları temel alınarak hazırlanan varsa ilgili ulusal 

yeterliliğin/yeterliliklerin yeniden değerlendirilmesi için Daire Başkanlığı tarafından belirlenen 

kurum ve kuruluşlara, ulusal meslek standardını geliştiren kurum ve kuruluşlara, ilgili alan 

uzmanlarına/teknik uzmanlara, varsa ilgili ulusal meslek standardının kaynak teşkil ettiği ulusal 

yeterliliği geliştiren kurum ve kuruluşlara, ilgili ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme 

yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına görüşe gönderilmesi esastır. 

 

(2) İletilen görüşler çerçevesinde, güncellenmesine gerek olmadığı sonucuna varılan ulusal 

meslek standartları, beş yıllık yeni sürenin başlatılması amacıyla Yönetim Kurulunun onayına 

sunulur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ulusal meslek standartlarının yeni süresinin 

başlama tarihi UMS’nin Resmi Gazete’de yayımlanan ilk tarihine beş yıllık süreler eklenerek 

belirlenir. 

 

(3) İletilen görüşler çerçevesinde, güncelleme yapılmasına karar verilen ulusal meslek 

standartları ile ilgili güncelleme çalışmaları bu usul ve esasların ilgili maddeleri çerçevesinde 

temsil kabiliyeti olan kurum kuruluşlar tarafından ya da MYK tarafından oluşturulacak çalışma 

gruplarınca yürütülür. 

 

(4) Yapılan değişiklikler sonucu ihtiyaca bağlı olarak birinci fıkrada sayılan taraflara 

meslek standartları ve buna bağlı güncellenen ulusal yeterlilikler görüşe gönderilir. 

 

Ulusal Meslek Standartlarına Yönelik Güncelleme Taleplerinin Alınması ve 

Değerlendirilmesi 

MADDE 6 - (1) Ulusal meslek standartlarına yönelik güncelleme taleplerinin kurum 

kuruluşları temsilen EK-1’de yer alan form ile yapılması esastır. 

(2) Başvurular, ilgili sektör sorumlusu tarafından usul yönünden incelenir ve ihtiyaç halinde 

güncelleme talebini yapan kuruluş ile irtibata geçilerek ek bilgi ve/veya belge talep edilir. 

Gerekli görülen durumlarda güncelleme talebi ilgili alan uzmanlarına/teknik uzmanlara, varsa 

ilgili ulusal meslek standardının kaynak teşkil ettiği ulusal yeterliliği geliştiren kurum ve 
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kuruluşlara, ilgili ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş 

belgelendirme kuruluşlarına sunularak güncelleme yapılıp yapılmamasına karar verilir. 

(3) Güncellemeye gerek görülmediği durumlarda, karar gerekçeleriyle birlikte talepte 

bulunan kuruluşa bildirilir. 

 

(4) Taleplerin değerlendirilmesi sonucunda güncelleme yapılmasına karar verilen ulusal 

meslek standartları ile ilgili güncelleme çalışmaları, bu usul ve esasların ilgili maddeleri 

çerçevesinde yürütülür. 

 

(5) Ulusal yeterliliklerde yapılan değişikliklerin ilgili ulusal meslek standard(lar)ında 

güncelleme ihtiyacı doğurması durumunda, ulusal meslek standartları ile ilgili güncelleme 

çalışmaları bu usul ve esasların ilgili maddeleri çerçevesinde yürütülür. 

 

Ulusal Meslek Standartlarının Güncellenmesi 

MADDE 7 - (1) Ulusal meslek standartlarının yeniden değerlendirilmesi aşamasında tespit 

edilen hususların veya yapılan incelemeler sonucunda uygun görülen güncelleme taleplerinin 

ulusal meslek standartlarına yansıtılması için öncelikle ulusal meslek standardını geliştiren 

kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunulması esastır. Çağrıyı kabul etmesi durumunda ilgili 

kuruluşla, meslek standartlarının güncellenmesine ilişkin iş planı belirlenir ve çalışmalara 

başlanır. 

 

(2) Ulusal meslek standardını geliştiren kurum ve kuruluşların çağrıyı kabul etmemesi 

durumunda, meslek standardı hazırlama kriterlerini taşıyan kurum ve kuruluşlarla veya MYK 

tarafından oluşturulan çalışma gruplarıyla ulusal meslek standardı güncelleme çalışmaları 

yürütülür. 

 

Güncellenen Ulusal Meslek Standartlarının Kamuoyunun Görüşüne Sunulması  

MADDE 8 - (1) Yapılan çalışmalar sonucunda meslek standartlarındaki güncellemeler 

mesleğin seviyesi, kapsam ve sınırlarını önemli düzeyde etkileyen değişiklikleri içeriyorsa, 

güncellemeler ilgili tarafların, ilgili alan uzmanlarının/teknik uzmanların, varsa ilgili ulusal 

meslek standardının kaynak teşkil ettiği ulusal yeterliliği geliştiren kurum ve kuruluşların, ilgili 

ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme 

kuruluşlarının görüşüne sunulur. 

Görüş alma süreci, güncelleme işlemlerini kuruluş yürütüyorsa kuruluş tarafından; çalışma 

grupları yürütüyor ise Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir ve görüşler standartlara 

yansıtılır. 

 

Güncellenen Ulusal Meslek Standartlarının Onaylanması ve Yürürlüğe Girmesi  

MADDE 9 - (1) Güncellenen ulusal meslek standartları, güncellenen ulusal meslek 

standartlarına ilişkin revizyon tabloları (EK-2), görüş bildirim tabloları (görüşe gönderilmesi 

durumunda), varsa teknik uzmanın görüşü ve Daire Başkanlığının değerlendirmeleriyle birlikte 

ilgili sektör komitesine sunulur. 
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(2) Sektör komitesi tarafından uygun bulunmayan revize taslak meslek standartları yeniden 

düzenlenmek üzere hazırlayan kurum ve kuruluşa ya da çalışma grubuna iletilerek gerekli 

düzenlemeler yapılarak sektör komitesine sunulur. 

(3) Sektör komitesinde incelenip doğrulanan güncellenmiş standartlar Yönetim Kurulu 

onayına sunulur. 

 

(4) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan güncellenmiş ulusal meslek standartları, 

yayımlanmak ve mevcut ulusal meslek standartlarını yürürlükten kaldırmak üzere Resmi 

Gazete’ye gönderilmesini teminen Bakanlığa sunulur. 

 

Güncellenen Ulusal Meslek Standartlarının Ulusal Yeterliliklere Yansıtılması 

MADDE 10 - (1) Ulusal meslek standartlarının güncellenmesi durumunda, ilgili ulusal meslek 

standard(lar)ı temel alınarak geliştirilen ulusal yeterlilikler en geç bir yıl içerisinde güncellenir. 

Bu kapsamda ulusal yeterlilikler “Ulusal Yeterliliklerin Yürürlükten Kaldırılması, 

Güncellenmesi ve Yapılan Güncellemelerin Sınav ve Belgelendirme Süreçlerine Etkisinin 

Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında güncellenir. 

 

Ulusal Meslek Standartlarının Yürürlükten Kaldırılması ve Yeni Ulusal Meslek 

Standartlarının Oluşması 

MADDE 11 - (1) Ulusal meslek standartlarının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin talepler Daire 

Başkanlığınca değerlendirilir. Uygun bulunan talepler Daire Başkanlığı tarafından ihtiyaca 

bağlı olarak ilgili alan uzmanlarının/teknik uzmanların, varsa ilgili ulusal meslek standardının 

kaynak teşkil ettiği ulusal yeterliliği geliştiren kurum ve kuruluşların, ilgili ulusal yeterlilikte 

sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının görüşüne 

sunulur. 

(2) Ulusal meslek standartlarının güncellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında aşağıda 

sıralanan durumlar oluşabilir; 

a) Mevcut ulusal meslek standardının yürürlükten kaldırılarak yerine söz konusu ulusal 

meslek standardının kapsamını içerir birden fazla ulusal meslek standardının 

oluşturulması. 

b) Hali hazırda yürürlükte olan birden fazla ulusal meslek standardının yürürlükten 

kaldırılarak yerine söz konusu ulusal meslek standartlarının kapsamını içerir farklı 

ulusal meslek standartlarının oluşturulması. 

c) Mevcut ulusal meslek standardının yürürlükten kaldırılarak söz konusu ulusal meslek 

standardının kapsamını içerir farklı bir ulusal meslek standardının oluşturulmaması. 

(3) Yürürlükten kaldırılması teklif edilen ulusal meslek standartları ile söz konusu meslek 

standartlarının kapsamını içerecek şekilde yeniden düzenlenmiş ulusal meslek standartlarının 

yürürlüğe girmesine yönelik işlemler bu usul ve esasların ilgili maddeleri çerçevesinde 

yürütülür. 
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Çeşitli ve Son Hükümler 

MADDE 12 - (1) Kurum mevzuatında gerçekleşecek değişiklikler ve Yönetim Kurulu 

tarafından ulusal meslek standartlarına ilişkin alınmış genel kararlar, 5 inci maddede belirtilen 

yeniden değerlendirme ve 6 ıncı maddede belirtilen güncelleme talebine bağlı olmaksızın ilgili 

tüm ulusal meslek standartlarına Daire Başkanlığı tarafından yansıtılır ve sektör komitesine 

sunulmadan Yönetim Kurulu kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi 

sağlanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 13 - (1) Bu usul ve esaslar Yönetim Kurulunun onayladığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 14 - (1) Bu usul ve esasları Kurum Başkanı yürütür. 
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EK:1 

 

ULUSAL MESLEK STANDARDI GÜNCELLEME TALEP FORMU 

Kurum/Kuruluş Adı  

İrtibat Kişisinin Adı-Soyadı  

İrtibat Adresi  

Telefon: Faks: e-posta: 

2. MESLEK TANIMI 

Mevcut Metin Değişiklik Önerisi Gerekçe 

   

3. MESLEK PROFİLİ 

3.1. Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri: 

Mevcut Metin Değişiklik Önerisi Gerekçe 

   

3.2. Kullanılan Araç, Gereç, Malzeme ve Ekipmanlar: 

Mevcut Metin Değişiklik Önerisi Gerekçe 

   

3.3. Bilgi ve Beceriler: 

Mevcut Metin Değişiklik Önerisi Gerekçe 

   

3.4. Tutum ve Davranışlar: 

Mevcut Metin Değişiklik Önerisi Gerekçe 
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EK-2: MESLEK STANDARDI REVİZYON TABLOSU 
 

………… MESLEK STANDARDI 

REVİZYON YAPAN KURULUŞUN ADI: 
 

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞ (varsa) 
 

AÇIKLAMALAR 
 

ESKİ HALİ REVİZE EDİLMİŞ HALİ 

TERİMLER SİMGELER VE KISALTMALAR 

  

2. MESLEK TANIMI 

Meslek Tanımı 

  

Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler/ Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat 

  

Çalışma Ortamı ve Koşulları 

  

Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler 

  

3. MESLEK PROFİLİ 
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3.1. Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri: 

    

    

3.2. Kullanılan Araç, Gereç, Malzeme ve Ekipmanlar: 

  

3.3. Bilgi ve Beceriler: 

  

3.4. Tutum ve Davranışlar: 

  

 

 


