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1. MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?
Mesleki Yeterlilik Belgesi, bireylerin herhangi bir meslekte, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından
oluşturulmuş ulusal yeterliliklerde belirtilen şartları karşılamaları halinde sahip olabilecekleri bir belgedir.

MYK
IDEA
IDEA

Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği'nde otomatik
tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi
gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu kapsamın dışındadır; bunların
dışındaki tüm meslekler için mesleki yeterlilik belgesi geçerlidir.
Mesleki yeterlilik belgesi sayesinde kişiler, ilgili meslekte yeterli bilgi ve beceriye sahip olduklarını
belgeleme şansına sahip olmaktadırlar. Bunu sağlayabilmek için, MYK tarafından yetkilendirilmiş
belgelendirme kuruluşları görevlendirilmiştir. Bir meslekte mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen kişiler,
ilgili meslekte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvuru yaparlar. Yetkili belgelendirme kuruluşu
kişinin başvurusunu uygun bulursa kişiyi değerlendirmeye tabi tutar. Bu değerlendirme çeşitli sınav
türlerini içerebilmektedir. Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylar mesleki yeterlilik belgesine
sahip olmaktadırlar.
Adayların sahip olduğu mesleki yeterlilik belgeleri belirli bir süre için (2 yıl, 5 yıl vb.) geçerlidir. Mesleki
yeterlilik belgelerinin geçerlilik süresi, süre bitiminde ne gibi işlemlerle belge geçerliliğinin uzatılabileceği
veya yeniden belge alınabileceği gibi konular ilgili ulusal yeterliliklerde detaylı bir biçimde açıklanmaktadır.

Argist MYK Modülleri
vAday Yöne mi
ØBaşvuru Kabul, Onay ve Ret işlemleri
ØToplu Aday Başvurusu Ekleme
ØAday Kimlik Bilgileri
ØÇalışma Bilgileri
ØEngel ve Kan Grubu Bilgisi
ØSınav ve Puan Geçmişi
ØBağlı Belge Takibi
ØDuyuru Yöne mi
vSoru Kütüphanesi Yöne mi
ØSoru Kütüphaneleri
§Soru Onay, ret ve revizyon işlemleri
§Soru Yeterlilik ve Yeterlilik birim bağlan sı
§Soruların başarım ölçütleri ile bağlan sı
ØÇoktan Seçmeli 4 Seçenekli ve 5 Seçenekli Soru Ekleme
ØPerformans soruları için kri k adım seçeneği ve puanlama
ØMülakat soruları için kri k adım, otoma k puanlama ve
oto. Başarım Ölçüt dağı mı
ØSoru Dağılım Raporu
ØSınav özgün A ve B olmak üzere otoma k
soru havuzudan kitapçık üre mi
ØYazıcıdan çık almaya uygun, aday bilgileri dolu kitapçık üre mi.
ØSınava giren her aday için sadece girmesi gereken soruları
kitapçığa ekleyen otoma k sistem
vBaşvuru Yöne mi
ØAdaylardan başvuru alma işlemleri
ØBaşvuruları Excel, PDF Aktarma
ØBaşvuru durumu görüntüleme ve onay, ret işlemleri
ØBaşvuru muaf ve zorunlu birimleri detaylı görüntüleme
ØBaşvuru Yazdırma

vSınav Merkezi
ØSınav Merkezi Tanımlama
ØAdres, Telefon, Adresin Harita Google Maps ile adaylara gösterimi
ØSınav Salonu Tanımlama
vSınav Programları
ØSınav programı oluşturma
ØTakvim üzerinde sınav zamanı gösterimi
ØTeorik, Performans ve Mülakat tarih, saat ve sınav merkezi atayabilme
ØYeterlilik Üzerinden Sınava Ka lacak Aday başvurusu Ekleme
ØMYK aday ve sonuç bildirimi takibi
ØAdaylar için sınava girdi/girmedi – Her yeterlilik birimi için
Sınav sonucu ekleme ve otoma k sistem tara ndan geç kaldı kontrolü
vBelge Karar İşlemleri
ØSınava giren her aday için belge karar işlemi görüntüleme
ØBelge karar esnasında sınav sonucu, geç kaldı görüntüleme
ØKarar olumlu olan adaylar otoma k belge sistemine düşer
vBelge Yöne mi
ØBelgelendirme takibi
ØGöze m süresine 15 gün kala uyarı vermeye başlar
ØBelge yenileme, sonlandırma belge durumu işlemleri
vOnline Aday İşlemleri
ØDetaylı sınav sonucu görüntüleme
ØKendi kendine başvuru yapabilme
ØDuyuru görüntüleme
ØSınav tarihleri görüntüleme
ØBelge kontrol ve ak ﬂik sorgulama

2. Giriş Karşılama Ekranı
v MYK Belge Karşılama Ekranı
İşlemlerini daha hızlı yapabilmek ve bekleyen işlemleri görmek
için tasarlanmış ekran sizlere kolaylaş rılmış bir deneyim sunacak.

vAnasayfa Öğeleri
Ø Hızlı Sayaçlar
ØToplam Soru Sayısı
ØToplam Sınav Programları
ØToplam Başvuru Sayısı
ØToplam Belge Sayısı
ØSınav Takvimi
ØBekleyen Başvuru, Karar ve Sonuç Bekleyen Aday Sayıları
ØGöze mi Yaklaşan Adayların Listesi

3. Soru Kütüpahesi Ekranı
v MYK Belge Karşılama Ekranı
Soru kütüphanesi modülünde belgelendirme işlemi için kurumunuza
başvuran adaylara 3 farklı sınav pi olan teorik, performans ve mülakat
sınavlarında sormak üzere soruları eklebilirsiniz. Soruları sisteme
ekledikten sonra her sınav için yeniden soru eklemek zorunda kalmaz
ve ih yaç halinde soruları kullanırsınız.
Soruların onay, revizyon gibi işlemlerini yaparak doğruluğundan emin
olur ve adaylarınıza kolayca sunabilirsiniz.
Adaya özel kitapçık sayesinde ekstra kağıt ve baskı maliyetlerinden
kurtulursunuz. Aday ise sınavını en hızlı şekilde yapar ve teslim eder.
Yazıcıdan çık alınabilir forma a sınav kitapçıları sistem tara ndan üre lir.
v Soru Kütüphanesi Sayfaları
Ø Teorik-Performans yada Mülakat Sınav Soru Ekle
Ø Sınav Sorusu Düzenleme, Revizyon
Ø Soru İnceleme, Soru Detay Bilgileri
Ø Soru Onay İşlemleri
Ø Soru Yeterlilik Birim ve Yeterlilik Bağlan sı

vSoru Kütüphanesi Yöne mi
ØSoru Kütüphaneleri
§Soru Onay, ret ve revizyon işlemleri
§Soru Yeterlilik ve Yeterlilik birim bağlan sı
§Soruların başarım ölçütleri ile bağlan sı
ØÇoktan Seçmeli 4 Seçenekli ve 5 Seçenekli Soru Ekleme
ØPerformans soruları için kri k adım seçeneği ve puanlama
ØMülakat soruları için kri k adım, otoma k puanlama ve
oto. Başarım Ölçüt dağı mı
ØSoru Dağılım Raporu
ØSınav özgün A ve B olmak üzere otoma k
soru havuzudan kitapçık üre mi
ØYazıcıdan çık almaya uygun, aday bilgileri dolu kitapçık üre mi.
ØSınava giren her aday için sadece girmesi gereken soruları
kitapçığa ekleyen otoma k sistem

4. Aday Yönetim Ekranı
v MYK Aday Yöne m Ekranı
Aday yöne m ekranında adayın sistem üzerinde kaydını tutarak bilgilerine
hızlıca erişirsiniz. Adayın Daha önce girdiği sınavlar, yapmış olduğu sınav
başvuruları ve almış olduğu belgeleri hızlıca görüntüleyebilirsiniz.
Adayın proﬁl bilgileri, çalışma ve işyeri bilgileri, eği m ve engel bilgilerine
erişiminiz çok hızlı ve kolay.

v Aday Yöne m Ekranı Sayfaları
Ø Sistemde Kayıtlı Aday Listesi
Ø Aday Ekle - Düzenle
Ø Aday Ekle Adım Adım Sistemi
Ø Aday Proﬁl Ekranı

vAday Yöne mi
ØBaşvuru Kabul, Onay ve Ret işlemleri
ØToplu Aday Başvurusu Ekleme
ØAday Kimlik Bilgileri
ØÇalışma Bilgileri
ØEngel ve Kan Grubu Bilgisi
ØSınav ve Puan Geçmişi
ØBağlı Belge Takibi
ØDuyuru Yöne mi

5. Başvuru Yönetim Ekranı
v MYK Aday Başvuru Yöne m Ekranı
Sisteme kayıtlı adaylardan ar k başvuru almak oldukça kolay, adayı seç kten
hemen sonra başvuru yapmak istediğiniz mesleği seçiniz, ar ndan
sistem otoma k olarak zorunlu ve seçmeli dersleri listeleyecek
aday için seçebilir yada muaf geçebilirsiniz.
Seçimlerinize göre adaya sonuç girme ekranı açılacak ve sınav için
soru kitapçığı oluşacak r.

v Başvuru Yöne m Ekranı Sayfaları
Ø Sistemde Kayıtlı Tüm Başvurular
Ø Başvuru Durumları
Ø Başvuru Ekle - Düzenle
Ø Başvuru Yazdır
Ø Başvuru Onay - Ret

vBaşvuru Yöne mi
ØAdaylardan başvuru alma işlemleri
ØBaşvuruları Excel, PDF Aktarma
ØBaşvuru durumu görüntüleme ve onay, ret işlemleri
ØBaşvuru muaf ve zorunlu birimleri detaylı görüntüleme
ØBaşvuru Yazdırma

6. Sınav Programları Ekranı
v MYK Sınav Yöne m ve Sınav Program Ekranı
Başvurusu alınmış adaylar için sınav zamanı. Sınav programınızı hemen
sistem üzerinde oluşturmaya başlayabilirsiniz. Teorik, performans ve mülakat
olmak üzere üç sınav pi içinde tarih, saat ve sınav yeri belirleyebilirsiniz.
Sınava ka lmak isteyen adayları sınava ekleyebilirsiniz. Sınava eklediğiniz
adaylar sınav programında ar k görünmeye başlayacak.
Sınavın ardından sınav sonucu girme ekranı, sistem tara ndan otoma k
aday sınavdan kaldı geç tesbi yapılır. Aday sınava girmedi ise sisteme
kayıt edilebilir.
MYK aday bildirimi ve MYK Sonuç bildirim takibide yapılabilir.

v Sınav Kitapçığı
Ø Adaya özel sadece sınava girdiği konularda soru kitapçığı.
Ø Kurumunuz logo, sınav süresi, sonuç alanı basılı soru kitapçığı.
Ø Soru kütüphane havuzundan otoma k harmanlanmış, soru kitapçığı.
Ø A ve B şeklinde karış rılmış sorular.
Ø Yazıcıdan çık almaya uygun, A4 kağıt forma .

vSınav Programları
ØSınav programı oluşturma
ØTakvim üzerinde sınav zamanı gösterimi
ØTeorik, Performans ve Mülakat tarih, saat ve sınav merkezi atayabilme
ØYeterlilik Üzerinden Sınava Ka lacak Aday başvurusu Ekleme
ØMYK aday ve sonuç bildirimi takibi
ØAdaylar için sınava girdi/girmedi – Her yeterlilik birimi için
Sınav sonucu ekleme ve otoma k sistem tara ndan geç kaldı kontrolü

7. Online Aday İşlemleri Ekranı
v MYK Belge Yazılımı Aday Ekranları
Kurumunuza kayıt olmuş yada kurumunuzdan belge almak isteyen adaylar
sizin kurumsallık ve hizmet kalitenize bakar. Son kullanıcılar adaylar için
kolay kullanımlı, hedefe hızlı ulaş rmak için fark edilebilir renkler önemlidir.
Size başvuru yapmak isteyen adaylar için işleri zorlaş rmadan, güvenlik
kaygıları oluşturmadan verilerini almak, işlemek ve sınav sonucunu hızlı
bir şekilde duyurmak, varsa belge sorgulama işlemi en hızlı ve güvenli şekilde
yapılmaktadır.
Adaylar size danışmak zorunda kalmadan kolay ve güvenli bir şekilde
işlemlerini gerçekleş rir. Kurumunuz ve personeliniz ise sadece asıl işine
odaklanır.

vOnline Aday İşlemleri
ØDetaylı sınav sonucu görüntüleme
ØKendi kendine başvuru yapabilme
ØDuyuru görüntüleme
ØSınav tarihleri görüntüleme
ØBelge kontrol ve ak ﬂik sorgulama

8. Gözetim ve Karar İşlemleri
v MYK Göze m ve Karar Ekranları
Kurumunuzda başvurusu yapılan aday, sınav programları ile belirli sınavlara
girmişlerdir ve sonuçları açıklanmış durumdadır. Bu pteki adaylar
belgelendirme karar işlemleri listesine düşer, kurum olarak size bu adayın
sınav sonucu inceledikten sonra bir karar verir ve belge almaya hak kazanan
adayları sistem üzerinde işaretlersiniz.
Belge alan adaylar mesleğe göre 3-5 yıl süre ile belgelendirilir ve belge süre
bi me yakın göze mi yaklaşan adaylar için sistem anasayfa da uyarı verir
ve sizde süreçlerinizi en hızlı şekilde yöne rsiniz.

vBelge Karar İşlemleri
ØSınava giren her aday için belge karar işlemi görüntüleme
ØBelge karar esnasında sınav sonucu, geç kaldı görüntüleme
ØKarar olumlu olan adaylar otoma k belge sistemine düşer
vBelge Yöne mi
ØBelgelendirme takibi
ØGöze m süresine 15 gün kala uyarı vermeye başlar
ØBelge yenileme, sonlandırma belge durumu işlemleri
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Daha fazla bilgi, ﬁyat tekliﬁ ve demo talebi için bize ulaşabilirsiniz.
Web Site: www.argist.com

Ürün Sayfası: h ps://argist.com/myk-belge-yazilimi/

