CBS OPERATÖRÜ RESMİ AKREDİTASYONU
Programın Adı

PRG-PBS-06-14 CBS Operatörü Belgelendirme Programı

12UY0040-5 Coğrafi Bilgi Sistemleri Ulusal Yeterliliği
Referans Standart

Seviye 5

Uluslararası
Sınıflandırmadaki Yeri

ISCO 08:2165

Seviye

5

Ulusal yeterliliği 5544sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) kanunu ile anılan kanun uyarınca çıkartılan ''Mesleki
Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği'' hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Belge Geçerlilik Süresi

5 Yıl
(Süre bitiminde 16 saatlik seminer ve teorik sınavla geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır.)

Eğitim Ücreti

1200 TL (KDV DÂHİL)

Sınav ve Belgelendirme
Ücreti

350 TL (KDV DÂHİL)

Eğitim Başvuru için

Online Kayıt

Eğitim Ücreti için

www.pirireisharita.org' u ya da http://pirireisharita.org/cbs/iletisim.php ya da
pirireis@pirireisharita.org’u ziyaret edip mail gönderebilirsiniz
TEL: 0212 621 8006'dan bilgi alabilirsiniz

0754 - Halkbank Fatih Şubesi
TR65 0001 2009 7540 0012 0100 72

Eğitim ve Sınav
Kapsamı Hakkında
İlave Bilgi

5544 Sayılı Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu kapsamında 'CBS Operatörü' eğitimleri,
sınavları ve belgeleri TS EN ISO/IEC 17024 'Personel Bilgilendirme Sistemi'
standartlarında, Resmi olarak Netcad,Başarsoft, İşlem Firması(Esri Turkey)& Piri Reis
Harita-Gayrimenkul ve CBS Derneği organizasyonunda yapılmaktadır.

MYK hakkında

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî
alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme,
belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006
tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Kurumun temel görevi; Avrupa Birliği ile
uyumlu "ulusal mesleki yeterlilik sistemi" ni kurmak ve işletmektir. Kurum bu
görevlerini Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, işçi, işveren, meslek
kuruluşları ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yaparak yerine getirecektir.

UGETAM hakkında

UGETAM, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşunun
yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından da Yetkilendirilmiş
Belgelendirme kuruluşudur. UGETAM tarafından yapılan sınavlarda başarılı olan
kişilere, TÜRKAK onaylı Akredite Yeterlilik Belgesi ve MYK yetkisi kapsamında
bulunan belgelendirmeler için MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi
düzenlenmektedir. UGETAM da sınava giren kişi hem Uluslararası geçerliliği olan
Akredite Yeterlilik Belgesine hem de Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olabilecektir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN AVANTAJLARI

SİGORTA PRİMİ
AVANTAJLARI

Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip personel çalıştıran özel sektör işvereni 4447 sayılı
İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yer alan Geçici Madde 10 ile sigorta primi desteği
avantajından faydalanabilecektir. UGETAM tarafından verilen Mesleki Yeterlilik
Belgesine sahip olan çalışanı, kanunda belirtilen koşullarda ilgili alanlarda işe alan
işveren, 12 aydan 54 aya varan sürelerle sigorta primlerinin işveren hisselerine ait
tutarını işsizlik sigortası fonundan karşılayabilecektir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM
SÜRECİNDE
AVANTAJLAR

TEKNOLOJİDEKİ
GELİŞMELER
KONUSUNDA BİLGİ
SAHİBİ OLAN CBS
OPERATÖRLERİNİN
YETİŞTİRİLMESİ

Ülkemizde etkin bir şekilde çalışmalarına başlanan kentsel dönüşüm faaliyetlerinde
görev alacak Cbs Operatörlerinin belli standartlarda ve akredite edilmiş olması,
yürütülecek işlerin niteliği ve hassasiyeti dikkate alındığında çeşitli öncelikler
kazandıracaktır.

Günümüzde uydu sistemleri, elektronik, bilgisayar, yazılım ve iletişim sistemleri gibi
teknolojik unsurlar ile dinamik bir gelişim süreci yaşanmaktadır. Bu süreç Cbs
Operatörlerinin mesleki faaliyet ve uygulama alanlarını da doğrudan etkileyerek
teknolojiyi etkin kullanan meslekler arasında yerini almasını sağlamıştır. Bu kapsamda
mesleki yeterlilik belgesinin edinimine yönelik eğitim faaliyetlerinde hızla gelişen ve
değişen güncel teknolojik konular, teorik ve uygulamalı olarak aktarılacaktır. Böylece
günün koşullarına uygun, dünya ile entegre, teknolojiyi etkin kullanabilen, belli
standartları sağlayan cbs operatörlerinin yetiştirilmesi ve belgelendirilmesi
hedeflenmektedir.

