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Müdürlüğümüz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
ortaöğretim seviyesinde verilen mesleki öğretim, 
eğitim ve yeterliliklerden ve bu öğretimin/eğitimin ver-
ildiği meslek liselerinden sorumludur. Çıraklık eğitimi 
de dairemizin sorumluluğunda olup, çıraklık eğitimi 
sonrasında alınabilecek kalfalık ve ustalık seviyel-
erinde belgelendirme işlemleri de dairemiz tarafından 
yürütülmektedir.

2020-2021 akademik yılı itibarıyla, 12 Meslek Lisesinin 
yanısıra yetişkin eğitiminden sorumlu 75 merkezin 
yönetimi de dairemiz müdürlüğü tarafından yapılmak-
tadır. 

Yeterlilik Çerçevesi’nin oluşturulması, geliştirilmesi 
ve güncellenmesinden sorumlu Yürütme Kurulu’na 
başkanlık yapmak da MTÖ Dairesi Müdürünün görev 
ve sorumlulukları arasındadır.

MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM (MTÖ) 
DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

OCAK 2021



Kuzey Kıbrıs Yeterlilikler Çerçevesi

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) ile uyum-
lu olan Kuzey Kıbrıs Yeterlilikler Çerçevesi 
(KKTC-YÇ) 8 seviyeden oluşur. 1’den 4’e ka-
dar olan seviyelerdeki yeterliliklerden KKTC 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 5’den 8’e 
olan seviyelerdeki yeterliliklerden ise Yük-
seköğretim, Planlama, Denetleme, Akredi-
tasyon, Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) so-
rumludur.

Her seviye, o seviyeye özgü Bilgi (olgusal 
veya kuramsal), Beceri (bilişsel ve pratik) ve 
Yetkinlik (özerklik ve sorumluluk) ile tanım-
lanır. Ülkemiz eğitim sisteminde verilen 
farklı yeterliliklerin detaylı seviye tanımları 
Kuzey Kıbrıs Yeterlilikler Çerçevesi bilg-
ilendirme kitapçığında yer almaktadır. Ki-
tapçığa elektronik olarak 
http://mtod.mebnet.net web sitesinden 
ulaşabilirsiniz.

“...35/2020 sayılı Mesleki Yeterlilik Yasası çok 
önemli bir boşluğu doldurmuştur. Bu yasa sayesinde 
paydaşlarımızla bu yöndeki işbirliğimizi daha da 
güçlendirerek ülkemizde ilk olan uygulamaların çok 
daha iyi yapılabilmesini sağlayacağız.” 
             Milli Eğitim ve Kültür Bakanı 
                                                             Olgun Amcaoğlu
     

 Mesleki Yeterlilik Yasası

Yasanın Getirdiği Başlıca Kazanımlar

• Ulusal yeterliliklerin esaslarının belirlenmesi
• Ölçme, değerlendirme ve sertifikalandırmaya 

ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli 
Ulusal Yeterlilik Çerçevesi’nin kurulması

• Ulusal yeterlilik çerçevesiyle ilgili hususların 
düzenlenmesinin sağlanması

• Meslek komiteleri ve sektör konseylerinin 
çalışmalarına yasal statü kazandırarak pay-
daşlarla işbirliği potansiyelinin artırılması 

• Ülkemizdeki mevcut yeterliliklerin kapsamlı 
bir şekilde bir araya getirilmesi 

• Yurdışında alınan yeterliliklerle bizim yeterlil-
iklerimizin karşılaştırılması

• Yeterliliklerin kalitesinin artırılması 
• Yaşamboyu öğrenmenin yaygınlaştırılması ve 

sistemli bir şekilde desteklenmesi 
• Ulusal ve uluslararası şeffaflık ve tanınabilirliğin 

en üst düzeyde karşılanması 
• Toplumun tüm bireyleri için eğitim ve istihdam 

fırsatları yaratılması 

Yeterlilikler Çerçevesinin Ülkemize Faydaları

Yeterlilik bir kişinin aldığı herhangi bir eğitimin 
sonunda elde ettiği bilgi, beceri ve yetkinlikdir. Ka-
zanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler bir sertifikasyon 
sistemi dahilinde, yetkili kurumlar tarafından bel-
gelendirilir.

Yeterlilik Nedir?

• Üstünde hemfikir olunmuş seviyelerden oluşan 
bir süreç boyunca yer alan bilgi, beceri ve yet-
kinliklerin geliştirilmesi, sınıflandırılması ve 
tanınması için kullanılan bir araçtır; 

• Öğrenme çıktıları ile tanımlanmış mevcut ve 
yeni yeterlilikleri yapılandırmanın bir yoludur;

• Bir meslek içinde ve meslekler arasında farklı 
yeterliliklerin kıyaslanabilmesini ve kişinin bir 
seviyeden diğerine nasıl ilerleyeceğini göster-
meye yarar.

Yeterlilikler Çerçevesi Nedir?
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