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VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı 
Hibe Faydalanıcılarından Türkiye 
Bilişim Vakfı’nın Yürüttüğü Talebe 
Dayalı Sistem Bazlı Dijital Dönüşüm 
Mesleklerinin Geliştirilmesi Projesinin 
Açılış Konferansı Gerçekleştirildi.

MYK’nin operasyon faydalanıcısı olduğu Türkiye 
Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması 
Operasyonunun (TUYEP) hibe bileşenlerinden olan 
VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı kapsamında hibe 
almaya hak kazanan kuruluşlarımızdan Türkiye Bilişim 
Vakfının (TBV), Talebe Dayalı Sistem Bazlı Dijital 
Dönüşüm Mesleklerinin Geliştirilmesi Projesinin açılış 
konferansı 28 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Konferans açılış konuşmaları, TBV Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Bülent GÖNENÇ’in söz almasıyla 
başlamıştır. Sayın GÖNENÇ, projenin amaçlarını, 
hedeflerini ve beklenen çıktılarını içeren temel bilgileri 
katılımcılarla paylaşmıştır. Projenin hayata geçirilmesine 
imkân yaratan MYK ve fon sağlayan Aile, Çalışma ve 
Sosyal ve Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar 
Dairesi Başkanlığına teşekkürlerini ileten Bülent 
GÖNENÇ proje faaliyetlerinin devamında tüm ekibe 
başarılar dileyerek sözü AB Türkiye Delegasyonu 
temsilcisi Sayın Mustafa BALCI’ya devretmiştir.

Dijital gelişmelerin ekonomi, eğitim, ticaret gibi birçok 
önemli alanda özellikle de COVID-19 pandemisiyle birlikte 
hayatımızı son derece etkilediğine değinerek sözlerine 
başlayan Sayın BALCI, dijital becerilere sahip olmanın 
ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Bu bağlamda, 
TBV’nin yürütmekte olduğu projenin; bilişim 
sektöründeki bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin 
test edilerek kapasitelerinin artırılması amacıyla meslek 
standartları ve yeterliliklerin Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile 
uyumlu olarak geliştireceğini ve bu sektördeki bireylerin 
bilgi becerilerinin test edilerek belgelendirilmesinde kulla-
nılacağını ifade etmiştir. Türkiye’de asıl çalışmaların 2004 
te başladığını ve 2006’da MYK’nin kurularak kısa 
zamanda AB aday ülkeler arasında örnek bir ülke 
haline geldiğini ve bu konuda Adem CEYLAN ve ekibinin 
gayretlerinin her türlü takdirin üstünde olduğunu belirten 
Sayın BALCI, Sözleşme Makamı Aile, Çalışma ve Sosyal ve 
Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi 
Başkanlığının bu projelerin başarıya ulaşmalarında çok 
büyük katkıları olduğunu sözlerine eklemiştir. Sayın 
BALCI, TBV gibi çok değerli bir kuruluşumuzun özellikle 
bilişim sektöründe aktif olacak VOC-Test Merkezinin 
kurulum çalışmalarına başlamalarından dolayı 
mutluluğunu dile getirmiş, AB’nin mali desteklerinin 
ülkemiz insanları için faydaya dönüştüğünden 
memnuniyet duyduğunu belirterek ve Adem CEYLAN’a, 
Süreyya ERKAN’a, Faruk ECZACIBAŞI ve ekibine 
katkılarından dolayı AB Türkiye Delegasyonu adına 
teşekkür ederek sözlerine son vermiştir.
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Sayın BALCI’dan sonra söz alarak açılış konferansı 
gerçekleştirilen projenin AB ve Mali Yardımlar Dairesi 
Başkanlığının Sözleşme Makamı olduğu İstihdam, Eğitim 
ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı 
altında yer alan ve MYK’nin operasyon faydalanıcısı 
olduğu kısaca TUYEP olarak anılan operasyon altında 
fonlanan 23 projeden biri olduğunu açıklayarak sözlerine 
başlayan. Bakanlığımızın dolaylı ya da doğrudan 
sorumluluğu olan alanlarda Sözleşme Makamı olarak 
proje tekliflerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilmesi, 
ihale ve uygulama süreci takibinden sorumlu olduğunu 
belirterek sözlerine başlayan AB ve Mali Yardımlar Dairesi 
Başkanı Sayın Süreyya ERKAN, günümüz şartlarında 
insanların sahip oldukları yeterlilikleri sürekli 
güncellemeleri ve belgelendirmeleri gerektiğini ifade 
etmiştir. Tam bu alanda MYK’nin bu sorumluluğu 
üstlendiğini, bilişim sektöründe de bu yeterliliklere sahip 
olunması ve akredite kuruluşlar tarafından 
belgelendirilmesinin bu bağlamda önemli olduğunu 
vurgulamıştır. Nitelikli iş gücü yetiştirilmesinin hibe 
programının en önemli motivasyonu olduğunu, TBV’nin 
yürütmekte olduğu Talebe Dayalı Sistem Bazlı Dijital 
Dönüşüm Mesleklerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 
sektörde belirli meslek standartları ve yeterliliklerin revize 
edilmesi ve geliştirilmesiyle beraber VOC-Test Merkezinin 
akredite edilerek kurulmasının planlandığını ifade eden 
Sayın ERKAN, Sözleşme Makamının uzmanlarıyla birlikte 
her zaman rehberlik ve desteğe hazır olduğunu ileterek 
ve diğer tüm taraflara teşekkür ederek sözlerine son 
vermiştir.
Son olarak söz alan Adem CEYLAN, bilişim sektörünün 
hızla gelişmesinin meslek standartları ve yeterliliklerin de 
hazırlanmasına ve güncellenmesine hız vermekte 
olduğunu belirterek sözlerine başlamıştır. Başta MEB ve 
YÖK olmak üzere tüm kuruluşlarımızın eşit olarak temsil 
edildiği bir Kurum olarak, meslek standartları ve 
yeterliliklerin de hazırlanması ve yürürlüğe konulması 
faaliyetlerinin ortak akıl ve beraber çalışma kültürü ile 
yürütüldüğünü ifade eden Sayın CEYLAN, işte bu ortak 
akıl ve beraber çalışma kültürünün yürütülmesi 
neticesinde 857 ulusal meslek standardı ve 513 ulusal 
yeterliliğin hazırlanıp yürürlüğe konulduğunu, bu ulusal 
meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin gerek örgün 
gerek mesleki ve teknik eğitimde eğitim müfredatı olarak 
kullanılacağını sözlerine eklemiştir. Bu sayede, nitelikli, 
sektörün gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip bireylerin iş 
gücü piyasasına kazandırılacağını da vurgulamıştır. Ayrıca 
VOC-Test merkezleri aracılığıyla sınav ve belgelendirme 
faaliyetleri de yürütüldüğünü ifade eden Sayın CEYLAN, 
17024 standardına göre bu ölçme ve değerlendirme 
sonucunda başarılı olan bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgesi ile belgelendirildiğini, MYK tarafından 

yetkilendirilen 242 belgelendirme kuruluşunun yıllık 
kapasitesinin 4 milyon olduğunu, bugüne kadar 
belgelendirilen 1.4 milyon kişinin %92 sinin şu an 
istihdamda olduğu bilgisi ile ölçme, değerlendirme ve 
belgelendirme faaliyetleri sonucunda sanayi ve inşaat 
sektörlerinde iş kazalarının %25 oranında azaldığını ve 
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin üretime 
katkısına ilişkin yapılan araştırma sonucuna göre %30 
oranında katkı sağlandığını belirtmiştir.

Sayın CEYLAN, tüm bu faaliyetlerin yürütülmesinde AB 
fonlarından da etkin bir şekilde istifade edildiğini, bugüne 
kadar 21 milyon Avro fon kullanıldığını ve önümüzdeki 
dönemde de 19 milyon Avro fon kullanılacağını 
vurgulamıştır. Projelere yönelik olarak ise, her projede 18 
ay sürenin olduğunu ancak 18 ayı beklemeden 2021 
sonuna doğru projelerin tamamlanması ve VOC-Test 
Merkezlerinin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini 
söylemiştir. Bu çerçevede TBV, AB ve Mali Yardımlar 
Dairesi Başkanlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve MYK 
ekibine teşekkür ederek sözlerini sonlandırmıştır.

Konferans, proje tanıtımı hakkında bilgilendirmeler ve 
bilgi teknolojilerine ilişkin düzenlenen panelle devam 
etmiştir.
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Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. 
MYK Tarafından Sınav ve 
Belgelendirme Yapmak Üzere 
Yetkilendirildi.

TÜRKAK tarafından AB-0340-P Akreditasyon Numarası 
ile akredite edilmiş olan Global Belgelendirme Hizmetleri 
A.Ş. MYK Yönetim Kurulunun 06.01.2021 tarihli ve 2021/2 
sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere 
YB-0270 kodu ile yetkilendirilmiştir.

Yapılan çalışmalar neticesinde Kuruluşla MYK 
arasında 18.09.2019 tarihinde yetkilendirme ön 
sözleşmesi, 25.01.2021 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi 
imzalanarak, Kuruluş toplam 5 ulusal yeterlilikte sınav ve 
belgelendirme faaliyeti gerçekleştirmek üzere 
yetkilendirilmiştir.

Kuruluşun kapsamında yer alan yeterlilikler:

17UY0327-3 Minibüs Şoförü (Seviye:3 (Rev. No:00)

17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu 
(Seviye:5 (Rev. No:00)

17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye:5 (Rev. 
No:00)

17UY0329-3 Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü (Sevi-
ye:3 (Rev. No:00)

17UY0330-3 Taksi Şoförü (Seviye:3 (Rev. No:00)

Kuruluş’un irtibat bilgilerine, kapsamına ve ücret 
tarifesine erişmek için tıklayınız.
Bu kapsamda sınav ve belgelendirme yapan kuruluşlara 
ulaşmak için tıklayınız.
Sınav ve belgelendirilmesi yapılan mesleklere ilişkin ulusal 
yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.

Bİİ Yazılım ve Belgelendirme Anonim 
Şirketi MYK Tarafından Sınav ve 
Belgelendirme Yapmak Üzere 
tYetkilendirildi.

Bİİ Yazılım ve Belgelendirme Anonim Şirketi 
yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmak üzere 
Kurumumuza başvuruda bulunmuştur. Yapılan çalışmalar 
neticesinde Kuruluşla MYK arasında 22.01.2020 tarihinde 
yetkilendirme sözleşmesi imzalanmıştır.

TÜRKAK tarafından AB-0368-P Akreditasyon Numarası 
ile akredite edilmiş olan Bİİ Yazılım ve Belgelendirme 
Anonim Şirketi MYK Yönetim Kurulunun 13.01.2021 tarihli 
ve 2021/06 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme 
yapmak üzere YB-0268 kodu ile 8 ulusal yeterlilikte 
yetkilendirilmiştir.

Kuruluşun kapsamında yer alan yeterlilikler:

17UY0301-3 Ahşap Mobilya İmalatçısı (Seviye:3 (Rev. 
No:00)
17UY0301-4 Ahşap Mobilya İmalatçısı (Seviye:4 (Rev. 
No:00)
12UY0075-3 Elektrik Pano Montajcısı (Seviye:3 (Rev. 
No:02)
15UY0241-3 Elektrik Tesisatçısı (Seviye:3 (Rev. No:00)
17UY0326-3 Kamyon Şoförü (Seviye:3 (Rev. No:00)
19UY0390-3 Motosikletli Kurye (Seviye:3 (Rev. No:00)
17UY0328-3 Servis Aracı Şoförü (Seviye:3 (Rev. No:00)
17UY0330-3 Taksi Şoförü (Seviye:3 (Rev. No:00)

Kuruluş’un irtibat bilgilerine, kapsamına ve ücret
 tarifesine erişmek için tıklayınız.
Bu kapsamda sınav ve belgelendirme yapan kuruluşlara 
ulaşmak için tıklayınız.
Sınav ve belgelendirilmesi yapılan mesleklere ilişkin ulusal 
yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.Belgeleri verilmeye 
başlanacaktır.
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MYK Çevre Sektör Komitesi 14. 
Toplantısı Gerçekleştirildi.

MYK Çevre Sektör Komitesi, İSKİ Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan “Atıksu Arıtma Tesisi İşletme 
Operatörü (Seviye 4), Çamur Susuzlaştırma Ünitesi 
Operatörü (Seviye 4) ve Su SCADA Operatörü (Seviye 
5)” taslak yeterliliklerini incelemek üzere 21 Ocak 2021 
tarihlerinde 14. toplantısını gerçekleştirdi.

Komiteye sunulan taslak yeterlilikler incelenmiş, 
tartışılmış ve gerekli düzeltmelerin yapılmasının 
ardından MYK Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına 
karar verilmiştir.

Tekstil, Hazır Giyim, Deri sektöründe 6 
Adet Ulusal Yeterlilik Güncellendi.

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikasi tarafından, 
Ön Terbiye Operatörü (Seviye 3), Ön Terbiye Operatörü 
(Seviye 4), Bitim İşlemleri Operatörü (Seviye 3), Bitim 
İşlemleri Operatörü (Seviye 4), Boyama Operatörü 
(Seviye 3) ve Boyama Operatörü (Seviye 4) yeterlilikleri 
güncellenerek ilgili kurum ve kuruluşlara görüşe 
gönderilmiştir.

Güncellenmiş ulusal yeterlilikler ile görüş formlarına 
ulaşmak için tıklayınız…

Söz konusu güncellenmiş yeterlilikleri için görüş alma 
süreci 1 Şubat 2021  tarihinde tamamlanacaktır. Gelen 
görüşler doğrultusunda güncellenmiş ulusal yeterlilikler 
gözden geçirildikten sonra MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri 
Sektör Komitesinin görüşüne sunulacaktır.
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VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı 
Hibe Faydalanıcılarına Yönelik UMS-UY 
Hazırlama Eğitimi Gerçekleştirildi.

MYK tarafından Türkiye Yeterlilik Sisteminin ve 
Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) 
kapsamında yürütülen VOC-Test Merkezleri-III Hibe 
Programı altında hibe almaya hak kazanan proje
 kuruluşlarına yönelik ulusal meslek standardı ve ulusal 
yeterlilik hazırlama eğitimi düzenlenmiştir. 

Söz konusu eğitim 19 Ocak 2021 tarihinde başlamış olup 
2 gün devam edecektir. Eğitim programının açılışı MYK 
Başkanı Sayın Adem CEYLAN’ın konuşmalarıyla 
gerçekleştirilmiştir. Sayın CEYLAN açılış konuşmasında, 
MYK tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen 
faaliyetlerden söz etmiş, hükümet politikası 
hedeflerinden olan 2023 yılında 1.000.000 MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesi hedefine 2020 yılı itibarıyla 
ulaşıldığını hatta bu hedefin üzerine çıkıldığını ifade 
etmiştir. MYK olarak kuruluşundan bugüne kadar çok 
sayıda AB destekli proje yürütüldüğünü ve yürütmeye 
de devam edildiğini belirten Sayın CEYLAN, VOC-Test 
Merkezleri-III Hibe Programının bileşeni olduğu yaklaşık 
17 milyon Avro bütçeye sahip TUYEP Operasyonu dâhil 
olmak üzere şimdiye kadar kullanılan IPA ve Komisyon 
merkezli fonun toplam tutarının yaklaşık 38 milyon Avro 
olduğunu sözlerine eklemiştir. 

Adem CEYLAN’dan sonra söz alan Meslek Standartları 
Dairesi Başkanı Sayın Yaprak AKÇAY ZİLELİ, ulusal meslek 
standartları ve ulusal yeterliliklere ilişkin teknik 
detaylardan ve bu dokümanların geliştirilmesinde 
gözetilen kriterlerin öneminden bahsetmiştir. Sektör 
temsil kabiliyetinin de en önemli kriterlerden biri 
olduğunu belirten ZİLELİ, ulusal meslek standartları ve 
ulusal yeterliliklerin sınav ve belgelendirme sistemine 
önemli bir girdi sağladığını vurgulamıştır. Ulusal meslek 
standartları ve ulusal yeterliliklerin ayrıca insan kaynakları 
süreçlerinde de etkin bir şekilde kullanılabileceğini 
sözlerine eklemiştir. Sayın ZİLELİ, tüm kuruluşlara 
çalışmalarında başarılar dileyerek sözlerine son vermiştir.

 Son olarak konuşmasını gerçekleştiren Uluslararası 
İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanı Sayın İsmail 
ÖZDOĞAN, verdiği teknik bilgilerden dolayı Sayın 
ZİLELİ’ye teşekkür ettikten sonra, VOC-Test Merkezleri-III 
Hibe Programı uygulama sürecinin etkin kullanılmasının 
önemini vurgulayarak sözlerine başlamıştır. 18 ay olan 
proje süresinin, proje sahibi kuruluşlarca etkin 
yönetileceğini ve sürecin sorunsuz ilerleyeceğinin ümit 
edildiğini belirten Sayın ÖZDOĞAN, Belgelendirme İçin 
Doğrudan Hibe-II Programının da yakın zaman hayata 
geçirileceği bilgisini katılımcılarla paylaşmış, hibe 
faydalanıcılarına faaliyetlerinde başarılar dileyerek ve tüm 
katılımcılara teşekkür ederek sözlerini bitirmiştir.

Eğitim 20 Ocak 2021 tarihinde de devam edecektir.

Ayrıca Sayın CEYLAN, VOC-Test Merkezleri-III Hibe 
Programı kapsamında toplamda 164 ulusal meslek 
standardı ve ulusal yeterliliğin geliştirileceği ve revize 
edileceği ve toplam 137 meslekte de belgelendirme 
yapılacağını ifade ederek, bütün hibe faydalanıcılarına 
çalışmalarında başarılar dilemiş, emeği geçen herkese 
teşekkürlerine ileterek sözlerine son vermiştir.
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MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler 
Sektör Komitesi 19. Toplantısı 
Gerçekleştirildi

MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi, Tüm 
Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-iş) 
tarafından hazırlanan “Bina Görevlisi (Seviye 3)” taslak 
yeterliliğini incelemek üzere 14 Ocak 2021 tarihinde on 
dokuzuncu toplantısını gerçekleştirdi.

Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi üyelerinin 
yanı sıra Hizmet İş’in yeterlilik hazırlama ekibinde yer alan 
temsilcilerin de katılım sağladığı toplantıda, komiteye 
sunulan taslak yeterlilik incelenmiş, tartışılmış ve gerekli 
düzeltmelerin yapılmasının ardından MYK Yönetim 
Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

ESBEM Sınav Belgelendirme Gözetim 
Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve 
Ticaret Aş. MYK Tarafından Sınav ve 
Belgelendirme Yapmak Üzere 
Yetkilendirildi

TÜRKAK tarafından AB-0326-P Akreditasyon Numarası 
ile akredite edilmiş olan ESBEM Sınav Belgelendirme 
Gözetim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Aş. 
MYK Yönetim Kurulunun 23.12.2020 tarihli ve 2020/159 

sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere 
YB-0267 kodu ile yetkilendirilmiştir.

Yapılan çalışmalar neticesinde Kuruluşla MYK 
arasında 02.08.2019 tarihinde yetkilendirme ön 
sözleşmesi, 11.01.2021 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi 
imzalanarak, Kuruluş toplam 12 ulusal yeterlilikte sınav ve 
belgelendirme faaliyeti gerçekleştirmek üzere 
yetkilendirilmiştir.

Kuruluşun kapsamında yer alan yeterlilikler:
11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye:3 (Rev. No:04)
11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye:4 (Rev. 
No:03)
15UY0205-3 Köprülü Vinç Operatörü (Seviye:3 (Rev. 
No:00)
10UY0002-3 Makine Bakımcı (Seviye:3 (Rev. No:03)
12UY0084-4 Metal Kesim Operatörü (Seviye:4 (Rev. 
No:02)
12UY0083-3 Metal Kesimci (Seviye:3 (Rev. No:02)
12UY0086-3 Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi (Seviye:3 
(Rev. No:02)
12UY0087-4 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü (Sevi-
ye:4 (Rev. No:02)
14UY0202-3 NC/CNC Tezgâh İşçisi (Seviye:3 (Rev. No:01)
14UY0202-4 NC/CNC Tezgâh İşçisi (Seviye:4 (Rev. No:01)
12UY0069-3 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye:3 
(Rev. No:02)
12UY0069-4 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye:4 
(Rev. No:02)

Kuruluş’un irtibat bilgilerine, kapsamına ve ücret 
tarifesine erişmek için tıklayınız.
Bu kapsamda sınav ve belgelendirme yapan kuruluşlara 
ulaşmak için tıklayınız.

Sınav ve belgelendirilmesi yapılan mesleklere ilişkin ulusal 
yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.



OCAK 2020

8

Samsun İlindeki Gençlere Yönelik 
Çevrimiçi Europass Semineri 
Gerçekleştirildi.

Ulusal Europass Merkezi, 8 Ocak 2021 tarihinde, 
Samsun ili Eurodesk Türkiye Temas Noktası olan İğne 
Deliği Gençlik Merkezi işbirliğiyle, gençlere yönelik 
çevrimiçi ‘‘Yeni Europass ve Avrupa Fırsatlarına Erişim 
Semineri’’ gerçekleştirdi.

Gençlerin, Avrupa Gönüllü Hizmeti ve Erasmus+ gibi 
programlardan en üst düzeyde faydalanması hususunda 
Europass araçlarının sağlayacağı katkıların açıklandığı ve 
Yeni Europass hizmetlerinin anlatıldığı çevrimiçi etkinlik, 
gençlerin yoğun katılımı ve ilgisiyle gerçekleşti.  Etkinlik 
kapsamında ayrıca; farklı ve gelişmiş CV/niyet mektubu 
şablonları kullanabilme, farklı dillerde e-portfolyo ve 
başvuru hazırlayabilme, paylaşabilme, kapsamlı kişisel 
profil oluşturabilme ve Avrupa’da eğitim ve çalışmayla 
ilişkili birçok farklı AB araç ve hizmetine tek noktadan 
erişim sağlayabilme gibi Yeni Europass Platformunun 
sunduğu birçok önemli yeni özellik gençlere tanıtılmıştır.

İnşaat sektöründe 1 adet Taslak Meslek 
Standardı Hazırlandı.

İnşaat sektöründe ulusal meslek standartlarının 
belirlenmesi amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 
ile Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) 
arasında imzalanan “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal 
Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” kapsamında 1 adet 
taslak meslek standardı hazırlandı.

İNTES tarafından hazırlanan “Beton Transmikser 
Operatörü (Seviye 3)” taslak meslek standardı ilgili 
tarafların görüşüne sunuldu.

Taslak meslek standardına ulaşmak için tıklayınız.

Görüş alma süreci 01 Şubat 2021 tarihinde tamamlanacak 
taslak meslek standardı, gelen görüşler doğrultusunda 
İNTES tarafından gözden geçirildikten sonra, MYK İnşaat 
Sektör Komitesinin görüşüne sunulacaktır.
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MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme 
Sektör Komitesi 46. Toplantısı 
Gerçekleştirildi.

MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi, 
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) 
tarafından güncellenen “ Liman Forklift Operatörü 
(Seviye 3), Mobil Vinç Operatörü (MHC, Sahil ve Gemi 
Vinci) (Seviye 3) ,Liman Saha İstif Makineleri Operatörü 
(CRS ve ECS) (Seviye 3” ulusal yeterlilikleri incelemek 
üzere 06.01.2021 tarihinde 46. toplantısını video 
konferans yöntemi ile gerçekleştirdi.

Komiteye sunulan yeterlilik dokümanları incelenmiş, 
tartışılmış ve gerekli düzeltmelerin yapılmasının 
ardından MYK Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına 
karar verilmiştir.

MYK İnşaat Sektör Komitesi 43. 
Toplantısı Gerçekleştirildi.

MYK İnşaat Sektör Komitesi, Agrega Üreticileri Birliği 
Derneği (AGÜB) tarafından hazırlanan “Agrega Kırma 
Eleme Tesisi (Konkasör) Operatörü (Seviye 3)” taslak 
yeterliliğini incelemek üzere 28 Ocak 2021 tarihinde 43. 
toplantısını gerçekleştirdi.

Komiteye sunulan taslak yeterlilik incelenmiş, tartışılmış 
ve gerekli düzeltmelerin yapılmasının ardından MYK 
Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
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TYÇ Kurulu 30. Toplantısı 
Gerçekleştirildi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu Otuzuncu 
Toplantısı, 28 Ocak 2021 tarihinde Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK) Başkan Yardımcısı Sayın Metin KARAMAN 
başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Kurul 
üyelerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) temsilcileri de katılım 
sağlamıştır.

Toplantı, son Kurul toplantısından bu yana yürütülen 
çalışmalar hakkında yapılan bilgilendirmeyle başlamıştır.

Gündem maddeleri uyarınca, 2020 yılında TYÇ Dairesi 
Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmaların, 
hazırlanan raporların, yürütülen projelerin ve katılım
 sağlanan etkinliklerin sunulduğu 2020 Yılı Faaliyet 
Raporu ve 2021 yılında yapılması planlanan çalışmaların 
yer aldığı 2021 Yılı Faaliyet Planı Kurul üyeleri tarafından 
değerlendirilerek kabul edilmiştir.

TYÇ 2020 Yılı Faaliyet Raporu ve 2021 Yılı Faaliyet 
planına buradan erişim sağlayabilirsiniz.

Toplantının ikinci bölümünde ise MYK’nın Alçı Sıva 
Uygulayıcısı, Betonarme Demircisi, İnşaat Boyacısı, İnşaat 
İşçisi, Panel Kalıpçı ve Seramik Karo Kaplamacı Mesleki 
Yeterlilik Belgeleri’nin TYÇ’ye yerleştirilmesine yönelik 
başvurusu değerlendirilmiştir.

Kurul, TYÇ Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 
İnceleme Raporları doğrultusunda, yeterliliklerin TYÇ’ye 
yerleştirilmesine karar vermiştir. Böylece 2021 yılı Ocak 
ayı sonunda TYÇ’ye yerleştirilen yeterlilik sayısı 12’ye 
yükselmiştir.

Önümüzdeki süreçte de, farklı sorumlu kurumlara ait 
yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesine yönelik çalışmalara 
hız verilecektir.

KURUMU
AYLIK HABER BÜL
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