
Peşə Kvalifikasiyaları İdarəsi (MYK)

və 

Milli Peşə Standartları

Yaprak AKÇAY ZİLELİ

Peşə Standartlarının Hazırlanması şöbəsinin rəisi



Təqdimat planı

• Peşə Kvalifikasiyaları İdarəsinə (MYK) baxış

• Milli Kvalifikasiyalar Sistemi

Milli Peşə Standartları (MPS)

Milli Kvalifikasiyalar (MK)

 Sınaq və Sertifikatlaşdırma, Təlimin akkreditasiyası



• Peşə Kvalifikasiyaları İdarəsi (MYK) 2006-cı ildə təsis edilib.

• MYK-nın yaradılmasında məqsəd - Avropa İttifaqına uyğun Türkiyə
Milli Kvalifikasiya Sisteminin yaradılması və fəaliyyətidir.

• MYK Ailə, Əmək və Sosial Xidmətlər Nazirliyinə bağlı təşkilatdır.

Məqsəd



Əsas vəzifələr

• Sektorla əməkdaşlıq çərçivəsində sektorun ehtiyaclarına uyğun olaraq Milli Peşə
Standartlarının hazırlanması.

• Qiymətləndirmə və sertifikatlaşdırma prinsiplərini müəyyənləşdirmək üçün Milli
Kvalifikasiyaların hazırlanması.

• MYK tərəfindən təsdiq edilmiş sınaq və sertifikatlaşdırma orqanları vasitəsilə
qiymətləndirmə və sertifikatlaşdırma sisteminin həyata keçirilməsi.

• Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsinin yaradılması və fəaliyyət göstərməsi.

Türkiyənin Avropa Kvalifikasiyalar Çərçivəsi (AKÇ) üçün Milli Koordinasiya Mərkəzi
və

Milli Europass Mərkəzi



MYK rəhbərliyi

MYK iştirakçı yanaşma ilə idarə olunur.

Maraqlı tərəflər həm MYK-nin Baş Assambleyasında, 

həm də İdarə Heyətində təmsil olunurlar.
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MYK-nin əsas xidmət şöbələri

MYK iştirakçı yanaşma ilə idarə olunur.

Maraqlı tərəflər həm MYK-nin Baş Assambleyasında, həm 
də İdarə Heyətində təmsil olunurlar.

MYK-nin əsas xidmət bölmələri;

•Peşə Standartları şöbəsi

•Sınaq və Sertifikatlaşdırma şöbəsi

•Beynəlxalq münasibətlər və Avropa İttifaqı şöbəsi

•Audit şöbəsi

•Türkiyə Kvalifikasiyalar Çərçivəsi şöbəsi



Milli Peşə Standartı (MPS) nədir?

MPS, peşənin müvəffəqiyyətlə icrası
üçün lazımi bilik, bacarıq, münasibət və
davranışları göstərən minimal
normaları müəyyən edən texniki
sənəddir.

MPS layihələri, biznes aləminin MYK tərəfindən
təyin olunmuş, öz sektorlarını təmsil edə bilən və
təmsil etmək səlahiyyətinə malik olan iştirakçıları
tərəfindən iştirakçı yanaşma ilə hazırlanır.
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MPS hazırlanması metodu

• DACUM (Kurikulumun hazırlanması) Prosesi

Bu, İşçinin nə işlə məşğul olduğunu işçinin öhdəlik, vəzifə, bilik, bacarıq və 
xüsusiyyətləri, bəzi hallarda istifadə etdiyi vasitələr baxımından təsvir 

edən bir və ya iki günlük tərtibat prosesidir. 



*

DACUM PRİNSİPLƏRİ

Peşədə, işi ən yaxşı görən insanlar yaxşı tanınır.

Peşənin dəyəri səviyyədən asılı deyildir və 

bütün peşələr dəyərlidir. 

MPS peşə üçün minimal miqyasda iş çərçivəsini 

müəyyənləşdirir.

Milli səviyyədə peşəyə etimad və inam yaradır.



SAHƏ SƏFƏRLƏRİ

*



Milli Peşə Standartı

Vəzifə təlimatları

ISCO KODU

Əmək qanunvericiliyi və 

digər tələblər

İş mühiti və 

şəraiti

Vəzifələr, öhdəliklər və 

səmərəlilik meyarları

Vasitələr, materiallar və 

avadanlıq 

Bilik və bacarıqlar

Münasibət və davranış

Milli Peşə Standartlarının 

tərkib hissələri



MPS hazırlanması prosesi

«Peşə standartı, əməyin məhsuldarlığı»

Milli Peşə Standartları 

sektorla əməkdaşlıq 

çərçivəsində sektorun 

ehtiyaclarına uyğun 

olaraq hazırlanır.

MPS sektorla əməkdaşlıq çərçivəsində, sektoru təmsil edə bilən 

qurumlarla birlikdə hazırlanır.

Bütün əlaqəli tərəflərin fikrini almaq üçün layihələr onlara təqdim 

edilir və rəylər dəyərləndirilərək layihələrdə əks olunur.

MPS MYK-nin müvafiq sektor komitələrində qiymətləndirilir,

dəyərləndirilir və təsdiqlənir.

Bu sənədlər iştirakçı yanaşma ilə hazırlanır və milli səviyyədə 

konsensus əldə edildikdən sonra qüvvəyə minir. 

Milli Peşə Standartları, sektorun dəyişən ehtiyaclarından asılı 

olaraq, ən geci 5 ildən bir təkrar nəzərdən keçirilir.



• MPS həmçinin MYK-nin işçi qrupları ilə birlikdə hazırlanır.

• İşçi qrupları dəyişkən struktura malikdir, buna görə də onlara, 

xüsusilə, MPS-nın yenidən nəzərdən keçirilməsində üstünlük 

verilir.

• İşçi qrupları müvafiq sahələrə aid texniki mütəxəssislərdən 

ibarətdir.

MPS hazırlanması prosesi
«İşçi qrupları»



Milli Kvalifikasiyalar nədir?

Kvalifikasiyalar üçün əsas

Milli və beynəlxalq peşə standartları əsasında.

Qiymətləndirmə

Tərkib hissələri

Şəxsin müvafiq peşədə və ya ixtisaslaşma sahəsində 

səriştəli olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün 

qiymətləndirmə prosesləri.

Təlimin nəticələri, səmərəlilik meyarları, bilik, bacarıq və 

səriştələrin siyahısı, qiymətləndirmə proseduru (nəzəri 

və praktiki).



Milli Kvalifikasiyalar
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Səmərəlilik meyarları

Bilik, bacarıq və səlahiyyətləri 

yoxlama siyahıları

Milli və Beynəlxalq 

Peşə Standartları 
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Şəxsin peşəni müvəffəqiyyətlə

icra etmək üçün lazımi bilik, 

bacarı və səriştəyə malik 

olub-olmadığını ölçmək və 

dəyərləndirmək.
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qiymətləndirmə və 
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Milli Kvalifikasiyaların hazırlanması prosesi

Qiymətləndirmə və dəyərləndirmədə keyfiyyətə aparan 

yol: Milli Kvalifikasiyalar

Milli 
kvalifikasiyalar 

milli peşə 
standartlarına 
oxşar proseslər 

vasitəsilə 
hazırlanır.

MK sektorla əməkdaşlıq çərçivəsində, sektoru təmsil edə bilən 

qurumlarla birlikdə hazırlanır.

Bütün əlaqəli tərəflərin fikrini almaq üçün layihələr onlara təqdim 

edilir və rəylər dəyərləndirilərək layihələrdə əks olunur.

MK MYK-nin müvafiq sektor komitələrində qiymətləndirilir,

dəyərləndirilir və təsdiqlənir.

Bu sənədlər iştirakçı yanaşma ilə hazırlanır və milli səviyyədə 

konsensus əldə edildikdən sonra qüvvəyə minir. 

Milli Kvalifikasiyalar, sektorun dəyişən ehtiyaclarından asılı olaraq, 

ən geci 5 ildən bir təkrar nəzərdən keçirilir.



MPS və MK arasında əsas fərqlər

*

MPS konkret bir 
peşəni 
müəyyən edir.

MK konkret bir 
peşə sahəsində

namizədlərin 
təlim nəticələrini 
ölçür.



Sektor Komitələri

 Sektor Komitələri:
• Nəzərdən keçirir,
• Tövsiyə verir,
• Peşə Standartları layihəsinin Milli Peşə Standartları olaraq,

Kvalifikasiyalar layihəsinin isə Milli Kvalifikasiyalar olaraq qəbul
edilməsi haqqında qərar qəbul edir.

 Üzvlər aşağıdakıların hər birindən bir nümayəndədən ibarətdir:
• Ailə, Əmək və Sosial Xidmətlər Nazirliyi,
• Ali Təhsil İdarəsi,
• Milli Təhsil Nazirliyi,
• Peşə ilə bağlı digər nazirliklər,
• Baş Assambleyada təmsil olunan işçilər, işəgötürənlər və peşə ilə

bağlı qurumlar
• və Hökumət.



27 Sektor Komitəsi yaradılıb

Ədliyyə və təhlükəsizlik Qida Səhiyyə və sosial xidmətlər

Ağac emalı, kağız və 
kağız məhsulları

İnşaat
Kənd təsərrüfatı, ovçuluq 

və balıqçılıq 

İnformasiya 
texnologiyaları

Biznes və idarəetmə Tekstil, hazır geyim və dəri 

Şüşə, sement və torpaq
Kimya, neft, rezin və 

plastmass
Ticarət (Satış və Marketinq)

Ətraf mühit
Mədəniyyət, İncəsənət 

və Dizayn
Sosial və Fərdi xidmətlər

Təhsil Mədənçilik 
Turizm, Hotelçilik, Qida və 

İçki xidmətləri

Elektrik cihazlar və 
elektronika

Kütləvi informasiya 
vasitələri (KİV), Rabitə və 

Nəşriyyat
Daşıma, Logistika və Rabitə

Enerji Metal İdman və istirahət

Maliyyə Avtomobil sənayesi Maşınlar



Milli Peşə Standartı və Milli Kvalifikasiyalar 
nə üçün vacibdir?
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SINAQ VƏ SERTİFİKATLAŞDIRMA

Nəzəri təlim fənlərindən 
imtahan

Praktiki təlim 
fənlərindən imtahan



Səlahiyyətli Sertifikatlaşdırma Orqanları:

• TS EN ISO/IEC 17024 standartının şərtlərinə uyğun olaraq qurulmuş
bir sistemə malik olmalı,

• TÜRKAK və ya Akkreditasiya üçün Avropa əməkdaşlığı (AA) ilə
çoxtərəfli tanınma müqavilələri imzalamış akkreditasiya qurumları
tərəfindən akkreditə olunmuş olmalı,

• MYK tərəfindən baxış, nəzarət və qiymətləndirmə nəticəsində
lazımi şəraiti təmin etmiş hesab edilməlidir.

*

Səlahiyyətli Sertifikatlaşdırma Orqanları



1. Hüquqi status və Təşkilat

2. İnsan Resursları (İR) və onların idarə edilməsi

3. Fiziki, texniki, maliyyə resursları və onların idarə edilməsi

4. Sınaq materialları

5. Dəyərləndirmə, Qiymətləndirmə və Sertifikatlaşdırma

6. Daxili və xarici yoxlama

7. Müraciət və şikayətlər

8. İnformasiya mübadiləsi, Rabitə və Rəhbərlik

9. Audit tədbirləri

10. Obyektivliyin idarə edilməsi

11. Siyasət və Məqsədlər

12. Sənədlərin və Qeydlərin idarə edilməsi

13. Təsdiq üçün şərt və müddəalar

Təsdiq meyarları



Audit tədbirləri

*

Planlaşdırılmış audit (ən azı 1)

Planlaşdırılmamış audit



Hesabat

MK

MPS Səlahiyyətli 

Sertifikatlaşdırma 

Orqanları

Sertifikatlar



Yaprak AKÇAY ZİLELİ

Peşə Standartlarının Hazırlanması şöbəsinin rəisi

1420-ci küçə, bina 12, Çankaya 

bölgəsi/Balqat/ANKARA

Tel: +90 312 428 72 08 – Daxili nömrə: 2400

Faks: +90 312 428 72 07

E-mail: yakcay@myk.gov.tr


