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Yetkilendirilmiş  belgelendirme  kuruluşlarında  görev  
yapan  değerlendirici,  karar  verici  ve  iç  doğrulayıcılara  
yönelik  olarak  Sınav  ve  Belgelendirme Dairesi  Başkanlığı  
tarafından düzenlenen Sektörel Seminerler tamamlandı.

15 Şubat 2021 – 26 Şubat 2021 tarihlerinde yapılan Sektörel 
Seminerlerde;  ele  alınan  ulusal  yeterlilikler  kapsamında  
MYK  teknik  uzmanları  tarafından  teknikbilgilendirme  
yapılmış,  sıkça  karşılaşılan  uygunsuzluklar  paylaşılmış  
ve  seminer  öncesinden  yetkilendirilmiş  belgelendirme  
kuruluşlarından toplanan 92 soruya cevap verilmiştir.

2020  yılında  en  fazla  MYK  Mesleki  Yeterlilik  Belgesi  
düzenlenen  35  meslekte  10  oturum şeklinde  düzenlenen  
SBD  Sektörel  Seminerlerine  toplamda  2500’ü  aşkın  
katılımcı  katılım  sağlamış,  katılımcılardan  alınan  yaklaşık  
500 soru cevaplanmıştır.

SBD 2021 Sektörel Seminerleri 
Tamamlandı

Avrupa Yeterlilikler  Çerçevesi  (AYÇ) Ulusal  Koordinasyon 
Noktası  olan  Kurumumuz,  23-24  Şubat  2021  tarihlerinde  
çevrimiçi  gerçekleştirilen  AYÇ  Danışma  Grubu  55.  
Toplantısı’na katılmıştır.

AYÇ  Danışma  Grubu  55.  Toplantısına  
Katılım Sağlandı

Yeterliliklerin  şeffaflığı,  karşılaştırılabilirliği  ve  
taşınabilirliğini geliştirmeyi hedefleyen AYÇ Tavsiye Kararı 
gereğince,  referanslama  sürecinde  şeffaflığı  ve  güveni  
teşvik  etmek  ve  genel  tutarlığı  sağlamak  amacıyla  AYÇ  
Danışma Grubu kurulmuştur.

Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel 
Müdürlüğü’nün başkanlık ettiği ve Avrupa Mesleki Eğitimi 
Geliştirme Merkezi (CEDEFOP) ve Avrupa Eğitim Kurumu 
(ETF)  uzmanlığıyla  desteklenen  Danışma  Grubu,  Avrupa  
Konseyi  ile  birlikte,  ulusal  temsilciler  (Üye  Devletlerden  
ikişer, diğer 11 katılımcı ülkeden ise birer temsilci), iş piyasası 
aktörleri,  eğitim-öğretim  ve  sivil  toplum  temsilcilerinden  
oluşmaktadır.

Yılda  ortalama  üç  kez  düzenlenen  Danışma  Grubu  
toplantılarına  katılım  sağlanarak  Avrupa  düzeyindeki  ve  
diğer ülkelerdeki gelişmelerin takip edilmesi, ülkemizdeki 
gelişmelerin  paylaşılması,  istişarelerde  bulunulması  ve  
kurumsal  temasların  geliştirilmesi  önem  arz  etmektedir.  
COVID-19  salgını  nedeniyle  çevrimiçi  gerçekleştirilen  
toplantıya AYÇ Danışma Grubu daimi temsilcisi ve Türkiye 
Yeterlilikler  Çerçevesi  Dairesi  Başkanı  Osman  Seçkin  
AKBIYIK katılmıştır.
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Gündemdeki  tüm  konuların  Danışma  Grubu  üyeleri  
tarafından  müzakere  edildiği  toplantının  ilk  oturumunda,  
Avrupa  Komisyonu  tarafından  güncel  gelişmeler  ve  
AYÇ  değerlendirmesi  hakkında  bilgi  verilmiş,  CEDEFOP  
tarafından  UYÇ  anketi  sonuçları  paylaşılmış  ve  İtalya  
Referanslama  Raporu’nun  mevcut  durumu  sunulmuş  ve  
değerlendirilmiştir.

Toplantının  ikinci  oturumunda  Fransa  Referanslama  
Raporu sunulmuş ve aralarında Osman Seçkin AKBIYIK’ın 
da  yer  aldığı  üç  üye  tarafından  rapora  ilişkin  detaylı  
değerlendirmeler  paylaşılmıştır.  Fransa  Referanslama  
Raporu Danışma Grubu tarafından şeffaf, açık ve anlaşılır 
bir rapor olarak değerlendirilmiştir.

Toplantının üçüncü oturumunda Yatay Karşılaştırma Proje 
Grubu’nun hazırladığı rapor ile Üçüncü Ülke Boyutu Proje 
Grubu’nun çalışmaları sunulmuş ve değerlendirilmiştir. 

Toplantının ikinci gününde gelenek olduğu üzere “yaygın 
ve serbest öğrenmelerin doğrulanması” ele alınmış, Avrupa 
Komisyonu  ve  CEDEFOP  tarafından  güncel  gelişmeler  
paylaşılmış,  Hollanda  Doğrulama  Raporu  sunulmuş  ve  
değerlendirilmiştir.

Toplantının son oturumunda ise yüksek kaliteli doğrulama 
yöntemler sunulmuş ve değerlendirilmiştir.
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TÜRKAK tarafından AB-0371-P Akreditasyon Numarası ile 
akredite  edilmiş  olan  MB  CERTIFICATION Belgelendirme  
ve  Danışmanlık  Hizmetleri  Limited  Şirketi  MYK  Yönetim  
Kurulunun  10.02.2021  tarihli  ve  2021/14  sayılı  kararı  ile  
sınav  ve  belgelendirme  yapmak  üzere  YB-0274  kodu  ile  
yetkilendirilmiştir.

Yapılan  çalışmalar  neticesinde  Kuruluşla  MYK  arasında  
16.06.2020  tarihinde  yetkilendirme  ön  sözleşmesi,  
18.02.2021 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, 
Kuruluş toplam 2 ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme 
faaliyeti gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiştir.

Kuruluşun kapsamında yer alan yeterlilikler:

15UY0236-3 Orman Üretim İşçisi (Seviye:3 (Rev. No:01)
15UY0237-3  Orman  Yetiştirme  ve  Bakım  İşçisi  (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.

MB  CERTIFICATION  Belgelendirme  ve  
Danışmanlık  Hizmetleri  Limited  Şirketi  
MYK Tarafından Sınav ve Belgelendirme 
Yapmak Üzere Yetkilendirildi.

Türkiye Yeterlilikler  Çerçevesi  (TYÇ) Kurulu 31.  Toplantısı,  
18  Şubat  2021  tarihinde  Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  
Başkan  Yardımcısı  Metin  KARAMAN  başkanlığında  
gerçekleştirilmiştir.

TYÇ Kurulu 31. Toplantısı Gerçekleştirildi

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

Toplantıda  ilk  olarak  TYÇ  Strateji  Belgesi  Taslağı  
değerlendirilmiştir.  TYÇ’ye  yönelik  kapsamlı  durum  
analizleri ve gelecek üç yılda gerçekleştirilecek faaliyetlere 
yönelik  öncelikler  ve  alt  eylemlerin  bulunduğu  Strateji  
Belgesi taslağı TUYEP kapsamında görev alan uluslararası 
uzman Gerard MADİLL ve TYÇ Dairesi Başkanlığı tarafından 
yürütülen ortak çalışma sonucunda oluşturulmuştur. Kurul 
üyelerince  iletilen  görüş  ve  değerlendirmeler  sonrasında  
Taslak nihai halini kazanmış ve geniş bir paydaş grubu ile 
istişare edilmesi uygun bulunmuştur.
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TÜRKAK  tarafından  AB-0385-P  Akreditasyon  Numarası  
ile akredite edilmiş olan CONVERSION BELGELENDİRME, 
MYK Yönetim Kurulunun 10.02.2021 tarihli ve 2021/17 sayılı 
kararı  ile  sınav  ve  belgelendirme  yapmak  üzere  YB-273  
kodu ile yetkilendirilmiştir.
Yapılan  çalışmalar  neticesinde  Kuruluşla  MYK  arasında  
08.10.2020  tarihinde  yetkilendirme  ön  sözleşmesi,  
17.02.2021 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, 
Kuruluş toplam 6 ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme 
faaliyeti gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiştir.

Kuruluşun kapsamında yer alan yeterlilikler:

17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı 
(Seviye:4 (Rev. No:00)
17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu 
(Seviye:5 (Rev. No:00)
15UY0236-3 Orman Üretim İşçisi (Seviye:3 (Rev. No:01)
15UY0237-3  Orman  Yetiştirme  ve  Bakım  İşçisi  (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.

CONVERSION  BELGELENDİRME  MYK  
Tarafından  Sınav  ve  Belgelendirme  
Yapmak Üzere Yetkilendirildi.

Toplantının  ikinci  bölümünde  TYÇ  Strateji  Belgesi  
Taslağı  için  gerçekleştirilecek  istişare  yöntem  ve  süreci  
değerlendirilmiştir. Kurul üyelerince TYÇ Gelişim Aşamaları, 
Yönetim Yapıları, Paydaş Sorumlulukları ve TYÇ Öncelikleri 
gibi  temel  başlıklarda gerçekleştirilecek mini  oturumların 
yer aldığı, TYÇ’nin geleceğinin planlandığı ve aktif paydaş 
katılımının sağlandığı  bir  istişare süreci  gerçekleştirilmesi  
hususunda fikir birliğine varılmıştır. 

Toplantının son bölümünde ise MYK’nın Doğal Gaz Isıtma 
ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli, Duvarcı, Endüstriyel 
Boru  Montajcısı,  İş  ve  Meslek  Danışmanı,  Makine  
Bakımcı,  Sorumlu  Emlak  Danışmanı  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  TYÇ’ye  
yerleştirilen yeterlilik sayısı 18’e yükselmiştir.
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31221 sayılı ve 22 Ağustos 2020 tarihinde  Resmi Gazete’de 
yayımlanarak  yürürlüğe  giren  Yenilenmiş  Ürünlerin  Satışı  
Hakkında  Yönetmelik  kapsamında  kullanılmış  malın  
yenilenmesi,  sertifikalandırılması  ve  bu  Yönetmelikte  
belirtilen diğer işlemleri yürütmek üzere kurulan, Bakanlık 
veya Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartları 
taşıyan  ve  Bakanlıktan  aldığı  yenileme  yetki  belgesine  
dayanarak  faaliyet  gösteren  tüzel  kişilerin  TS  13906  
standardına uygunluklarını gösteren Hizmet Yeri Yeterlilik 
Belgesi alması zorunlu hale getirilmiştir.

Söz  konusu  standardın  4.4.2  maddesine  göre  iş  yerinde  
elektronik  veya  haberleşme  dalında  diploması  bulunan  
veya  ustalık  belgesine  sahip  veya  cep  telefonlarının  
tamir,  bakım  ve  onarımları  alanında  Mesleki  Yeterlilik  
Kurumu’ndan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip tam 
zamanlı,  bordrolu,  başka işyerlerinde çalışmayan en az  7  
teknik eleman bulunmalıdır.

Bu kapsamda söz konusu işyerlerinde çalışan ve standartta 
belirtilen  diğer  belge  ve  diplomalara  sahip  olmayan   
kişilerin  19UY0402-4  Cep  Telefonu  Tamir  Bakım  ve  
Onarımcısı alanında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi  alması 
gerekmektedir.

TS  13906  Standardına  Uygunluklarını  
Gösteren  Hizmet  Yeterlilik  Belgesi  
Alacak Firmalarda Cep Telefonu Tamir,  
Bakım  ve  Onarımcılarına  Yönelik  MYK  
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu

2020  yılında  en  çok  MYK  Mesleki  Yeterlilik  Belgesi  
düzenlenmiş  35  ulusal  yeterlilikte  yetkilendirilmiş  
belgelendirme kuruluşlarında görev yapan değerlendirici, 
karar  verici  ve  iç  doğrulayıcılara  yönelik  olarak  Sınav  ve  
Belgelendirme  Dairesi  Başkanlığı  tarafından  Sektörel  
Seminerler yapılmaya başlandı.

SBD 2021 Sektörel Seminerleri Başladı

Zoom  yazılımı  üzerinden  video  konferans  yöntemi  
aracılığıyla  gerçekleştirilen  seminerlerin  15  Şubat  2021  
tarihinde gerçekleştirilen 1 Nolu Oturumunda MYK Başkanı 
Sn. Adem CEYLAN tarafından açılış konuşması yapılmıştır.
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Chef Ali Eğitim Gıda Turizm Mesleki Belgelendirme İnşaat 
Fotoğrafçılık  Ticaret  Anonim  Şirketi  yetkilendirilmiş  
belgelendirme  kuruluşu  olmak  üzere  Kurumumuza  
başvuruda  bulunmuştur.  Yapılan  çalışmalar  neticesinde  
Kuruluşla MYK arasında 15.02.2021 tarihinde yetkilendirme 
sözleşmesi imzalanmıştır.

TÜRKAK tarafından AB-389-P Akreditasyon Numarası ile 
akredite edilmiş olan Chef Ali Eğitim Gıda Turizm Mesleki 
Belgelendirme İnşaat Fotoğrafçılık Ticaret Anonim Şirketi 
MYK Yönetim Kurulunun 27.01.2021 tarihli ve 2021/11 sayılı 
kararı  ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0272 
kodu ile 6 ulusal yeterlilikte yetkilendirilmiştir.

Kuruluşun kapsamında yer alan yeterlilikler:

13UY0182-4 Aşçı (Seviye 4) (Rev. No: 01)

13UY0181-3 Dönerci (Seviye 3) (Rev. No: 00)

15UY0216-4 Kahve Bar Görevlisi (Barista) (Seviye 4) (Rev. 
No: 00

13UY0180-3 Kebapçı (Seviye 3) (Rev. No: 00)

13UY0183-4 Pastacı (Seviye 4) (Rev. No: 00)

13UY0179-3 Pideci (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.

Chef  Ali  Eğitim  Gıda  Turizm  Mesleki  
Belgelendirme  İnşaat  Fotoğrafçılık  
Ticaret Anonim Şirketi MYK Tarafından 
Sınav  ve  Belgelendirme Yapmak Üzere  
Yetkilendirildi

Seminer  oturumlarında  gündemi  oluşturan  ulusal  
yeterlilikler  hakkında  teknik  uzmanlar  tarafından  
bilgilendirme  yapılmakta  ve  katılımcıların  soruları  
cevaplanmaktadır.

10  oturum  şeklinde  düzenlenen  Sektörel  Seminerler  26  
Şubat 2021 tarihine kadar devam edecektir.
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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  TÜBİSAD  Bilişim  Sanayicileri  Derneği  
ve  Bahçeşehir  Üniversitesi  Sürekli  Eğitim  Merkezi  
(BAUSEM)  ortaklığı  ile  yürütülen  “New  Horizons  for  
Future Occupations in the Digitalization Era” (Dijitalleşme 
Çağında Geleceğin Meslekleri İçin Yeni Ufuklar) Projesinin 
açılış  konferansı  11  Şubat  2021  tarihinde  çevrimiçi  olarak  
gerçekleştirilmiştir.

VOC-Test  Merkezleri-III  Hibe  Programı  
Hibe  Faydalanıcılarından  TÜBİSAD  
ve  BAUSEM  Ortaklığı  ile  Yürütülen  
‘‘Dijitalleşme  Çağında  Geleceğin  
Meslekleri  İçin Yeni Ufuklar’’  Projesinin 
Açılış Konferansı Gerçekleştirildi.

Konferansın  açılış  konuşmaları  TÜBİSAD  Başkanı  Kübra  
Erman  KARACA’nın  söz  almasıyla  başlamıştır.  Sayın  
KARACA,  projenin  amaçlarını,  hedeflerini  ve  beklenen  
çıktılarını  içeren  temel  bilgileri  katılımcılarla  paylaşarak;  
2020-2021  arası  bir  yıllık  dönemde  pandemi  sürecinin  
etkisiyle  bireyler,  kurumlar  ve  ülkeler  açısından  dijital  
dönüşüm  adına  önemli  sıçramaların  yaşandığını  dile  
getirmiştir. Ardından, projenin hayata geçirilmesine imkân 

Konferans,  AB  Türkiye  Delegasyonu  temsilcisi  Sayın  
Mustafa  BALCI’nın  açılış  konuşmalarıyla  devam  etmiştir.  
Özellikle  COVID-19  pandemisiyle  birlikte,  bilişim  
sektörünün öneminin; ekonomi, eğitim, ticaret gibi birçok 
önemli alanda fark edildiğine değinerek sözlerine başlayan 
Sayın BALCI, bilişim teknolojilerinin günümüz yeni normal 
düzeninde  ne  kadar  önemli  olduğunu  vurgulamıştır.  Bu  
bağlamda,  Bilişim  Sanayiciler  Derneği  ve  Bahçeşehir  
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin yürütmekte olduğu 
projenin;  bilişim  sektöründeki  bireylerin  bilgi,  beceri  ve  
yetkinliklerinin  test  edilerek  kapasitelerinin  artırılması  
amacıyla  meslek  standartları  ve  yeterliliklerin  Avrupa  

Konuyu  genel  anlamda  eğitim  kurumları  olarak  ele  alan  
Sayın  Karadeniz;  geleceğin  mesleklerinin  tanımlanması,  
bu  mesleklere  katılacak  olan  iş  gücünün  geliştirilmesi  ve  
belgelendirilmesi  süreçlerinin  önemine  vurgu  yaparak,  
Mesleki  Yeterlilik  Kurumu’nun  geçmişten  günümüze  
geliştirmiş  olduğu  yeterlilikler  ve  standartların  eğitim  
kurumlarına yol gösterici nitelikte olduğunun altını çizerek, 
teşekkürlerini sunmuştur.

yaratan  MYK  ve  fon  sağlayan  Aile,  Çalışma  ve  Sosyal  
ve  Hizmetler  Bakanlığı  AB  ve  Mali  Yardımlar  Dairesi  
Başkanlığına  teşekkürlerini  ileten  Kübra  Erman  KARACA  
proje  faaliyetlerinin  devamında  tüm  ekibe  başarılar  
dileyerek sözü proje ortağı Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü 
Sayın Prof. Dr. Şirin KARADENİZ’e devretmiştir.
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Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  Başkanı  Sayın  Adem  CEYLAN,  
bilişim  sektörünün  hızla  gelişmesinin  meslek  standartları  
ve yeterliliklerin de hazırlanmasına ve güncellenmesine hız 
vermekte olduğunu belirterek sözlerine başlamıştır. Meslek 
standartları  ve  yeterliliklerin  hazırlanması  ve  yürürlüğe  
konulması  faaliyetlerinin  ortak  akıl  ve  katılımcı  yönetim  
anlayışı 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,  çalışma  
hayatının  beklentilerini  karşılayarak  üretimde  verimliliği  
sağlayacak nitelikli  iş gücünün piyasaya kazandırılacağını 
vurgulamıştır.

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 TÜBİSAD, BAUSEM, AB ve Mali 
Yardımlar  Dairesi  Başkanlığı,  AB Türkiye  Delegasyonu ve  
MYK ekibine teşekkür ederek sözlerini sonlandırmıştır.

Konferans,  Meslek  Standartları  Dairesi  Başkanı  Sayın  
Yaprak  AKÇAY ZİLELİ’nin  de  katılım  sağladığı  geçmişten  
günümüze  çalışma  hayatında  yaşanan  dönüşüm,  
dijitalleşme  çağı,  geleceğin  meslekleri,  bilim  ve  teknoloji  
entegrasyonu, uzaktan eğitimle birlikte yaygınlaşan dijital 
beceriler  yazılım  teknolojileri  ve  sertifikasyon  konularına  
ilişkin düzenlenen panelle devam etmiştir.

Sayın BALCI’dan sonra söz alarak, konuşmalarına başlayan 
AB  ve  Mali  Yardımlar  Dairesi  Başkanı  Sayın  Süreyya  
ERKAN,  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  devam  etmiştir.  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 devam 
eden  Sayın  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. Sayın ERKAN, projenin belirlenen 
tüm  amaçlarına  ulaşabilmesi  için,  Sözleşme  Makamının  
uzmanlarıyla birlikte her zaman rehberlik ve desteğe hazır 
olduklarını belirtip tüm katılımcıları selamlayarak ve diğer 
tüm taraflara teşekkür ederek sözlerine son vermiştir.

Yeterlilik  Çerçevesi  ile  uyumlu  olarak  geliştireceğini  ve  
bu  sektördeki  bireylerin  bilgi  becerilerinin  test  edilerek  
belgelendirilmesinde  kullanılacağını  ifade  etmiştir.  Sayın  
BALCI,  sözlerine  Mesleki  Yeterlilik  Kurumu’nun  AB  üyesi  
ülkeler  içerisinde  benzer  konumda  yer  alan  kurumlar  
arasında  en  ön  safhalarda  yer  aldığını  gururla  belirterek  
devam  etmiş,  ardından  MYK’nın  kısa  sürede  büyük  
reformlara imza attığını dile getirmiştir.
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Yozgat  Bozok  Üniversitesi  tarafından  uzaktan  video  
konferans  yönetmiyle  düzenlenen  Meslek  Yüksek  
Okullarının  Bugünü  ve  Geleceği  Çalıştayı  8  Şubat  2021  
tarihinde gerçekleştirildi.

Çalıştayın  açılış  panelinde,  Kurumumuz  Yönetim  Kurulu  
üyemiz  Sakarya  Uygulamalı  Bilimler  Üniversitesi  Rektörü  
Sayın  Prof.  Dr.  Mehmet  SARIBIYIK  yaptığı  konuşmada  
ülkemizde  Meslek  Yüksek  Okulları  Koordinasyon  Kurulu,  
Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Sakarya Uygulamalı  Bilimler 
Üniversitesinin  Meslek  Yüksek  Okulları  alanında  yaptığı  
çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

MYK, Meslek Yüksek Okullarının Bugünü 
ve Geleceği Çalıştayına Katılım Sağladı

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Sürdürülebilir Eğitim Gelişim 
ve  Mükemmellik  Derneği  (SEGM)  arasında  imzalanan  
ulusal  meslek  standardı  hazırlama  işbirliği  protokolü  
kapsamında  Sürdürülebilirlik  Uzmanı  (Seviye  6)  taslak  
meslek  standardı  hazırlanarak  ilgili  tarafların  görüşüne  
sunulmuştur.

İlgili  tarafların  görüşüne  sunulmuş  olan  taslak  meslek  
standardına ulaşmak ve görüş bildirmek için tıklayınız.

Görüş alma süreci 28 Şubat 2021 tarihinde tamamlanacak 
olan  taslak  meslek  standardı,  SEGM  tarafından  gelen  
görüşler  doğrultusunda gözden geçirildikten  sonra,  MYK 
İş ve Yönetim Sektör Komitesinin görüşüne sunulacaktır.

Sürdürülebilirlik  Uzmanı  (Seviye  6)  
Taslak Meslek Standardı Görüşe Çıktı

Çalıştayın Meslek Yüksek Okulları Öğrenci Kariye Süreçleri 
oturumda ise Kurumumuz Sınav ve Belgelendirme Dairesi 
Başkanı Sayın Mehmet ORDUKAYA ulusal yeterlilik sistemi 
ile  ilgili  bilgilendirme  sunumu  yaparak  özellikle  5.  seviye  
de yayımlanan ulusal meslek stsandartları ve yeterlilikleri 
ile bu seviye de yapılan belgelendirme faaliyetlerine ilişkin 
detayları  katılımcılar  ile  paylaştı  ve  oturumun  ardından  
katılımcılardan gelen soruları cevapladı.
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MYK  bünyesinde  oluşturulan  27  sektörde  yayınlanan  
Ulusal  Meslek  Standardı  ve  Ulusal  Yeterliliklerin  yeniden  
değerlendirme  ve  güncelleme  çalışmaları,  Meslek  
Standartları  Dairesi  Başkanlığı  koordinasyonunda  
yürütülmektedir.

Bu  çerçevede  Maden  Sektöründe  hazırlanan  ve  5  yıllık  
süresi  dolan  “Mermer-Doğaltaş  Ocakçısı  (Seviye  3)”,  
“Mermer-Doğaltaş  Ocakçısı  (Seviye  4)”,  “Mermer-
Doğaltaş  Özel  İmalat  Elemanı  (Seviye  4)”,  “Mermer-
Doğaltaş  Ebatlama,  Kesimci  ve  Yüzey  İşlemcisi  (Seviye  
3)”  ve  “Mermer-Doğaltaş  Ebatlama,  Kesimci  ve  Yüzey  
İşlemcisi  (Seviye  4)”  ulusal  meslek  standartları  ve  söz  
konusu  meslek  standartlarına  dayalı  olarak  geliştirilen  
ulusal  yeterliliklerde  revizyon  çalışmalarının  yürütülmesi  
amacıyla  Türkiye  Madenciler  Derneği,  MYK  tarafından  
görevlendirilmiştir.

Güncelleme  çalışmaları  tamamlandıktan  sonra  
dokümanlar  ilgili  tarafların  görüşüne  sunulacak  ve  gelen  
görüşler doğrultusunda revize edilerek MYK Maden Sektör 
Komitesine sunulacaktır.

Maden  Sektöründe  UMS  ve  UY  
Güncelleme Çalışmaları Başlatıldı.

TÜRKAK  tarafından  AB-0359-P  Akreditasyon  Numarası  
ile  akredite  edilmiş  olan  KAHRAMAN  Belgelendirme  ve  
Gözetim  Hizmetleri  Ltd.  Şti.  MYK  Yönetim  Kurulunun  
27.01.2021  tarihli  ve  2021/10  sayılı  kararı  ile  sınav  
ve  belgelendirme  yapmak  üzere  YB-0271  kodu  ile  
yetkilendirilmiştir.

Yapılan  çalışmalar  neticesinde  Kuruluşla  MYK  arasında  
14.02.2020  tarihinde  yetkilendirme  ön  sözleşmesi,  
03.02.2021 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, 
Kuruluş toplam 8 ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme 
faaliyeti gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiştir.

 
Kuruluşun kapsamında yer alan yeterlilikler:
11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye:3 (Rev. No:04)
11UY0013-3  Endüstriyel  Boru  Montajcısı  (Seviye:3  (Rev.  
No:03)
15UY0205-3  Köprülü  Vinç  Operatörü  (Seviye:3  (Rev.  
No:00)
10UY0002-3 Makine Bakımcı (Seviye:3 (Rev. No:03)
10UY0002-4 Makine Bakımcı (Seviye:4 (Rev. No:03)
10UY0002-5 Makine Bakımcı (Seviye:5 (Rev. No:03)
12UY0105-3 Makine Montajcısı (Seviye:3 (Rev. No:01)
12UY0105-4 Makine Montajcısı (Seviye:4 (Rev. No:01)

 

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.

KAHRAMAN Belgelendirme ve Gözetim 
Hizmetleri  Ltd.  Şti.  MYK  Tarafından  
Sınav  ve  Belgelendirme Yapmak Üzere  
Yetkilendirildi.
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Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin 
Uygulanması Operasyonu (TUYEP) Onuncu Aylık 
Yönetim Toplantısı; MYK’dan Daire Başkanları, Operasyon 
Koordinasyon Birimi üyeleri, Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu, proje sözleşme makamı olan Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar 
Dairesi Başkanlığı, proje teknik destek ekibi ve yüklenici 
firmanın katılımıyla 2 Şubat 2021 tarihinde video 
konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve 
Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu 
(TUYEP) Onuncu Aylık Yönetim 
Toplantısı 2 Şubat 2021 tarihinde video 
konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Uygulanması 
ve Uygulama Sürecinde Yapılması Gerekenler kapsamında 
Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  ile  ilgili  taraflar  arasında  
başlangıç toplantısı gerçekleştirildi.

Kurum  başkan  yardımcısı  Metin  KARAMAN’ın  açılış  
konuşmasıyla  başlayan  toplantıda  sürecin  takvimi  ve  
gerçekleştirilecek faaliyetler ele alındı.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

MYK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(KVKK)  Uyum  Çalışması  kapsamında  
Başlangıç Toplantısını gerçekleştirdi.

Projenin  uygulanmasının  izlenmesi  için  aylık  olarak  
gerçekleştirilen  toplantı  kapsamında,  TUYEP  teknik  
destek  ekibi  tarafından  gerçekleştirilen  sunumda  kilit  
uzmanlar tarafından projenin uygulama dönemi içerisinde 
bugüne  kadar  gerçekleştirilen  çalışmalar  katılımcılarla  
paylaşılmıştır. Bu noktada, MYK personeli ve yöneticilerine 
yönelik  gerçekleştirilen  Eğitim  İhtiyaç  Analizi  ve  MYK  
personeline  yönelik  eğitim  planlaması,  İnsan  Kaynakları  
süreçlerinin  iyileştirilmesine  yönelik  çalışmalar,  MYK’nın  
kalite güvence süreçlerine yönelik masa başı çalışma raporu, 
Türkiye  Yeterlilik  Çerçevesinin  uygulanmasına  yönelik  
çalışmalar,  Strateji  Belgesi  ve  TUYEP  İletişim  Stratejisine  

yönelik çalışmalar, proje yönetim yazılımı, MYK ve TYÇ web 
siteleri ile MYK Portala yönelik iyileştirme çalışmaları gibi 
faaliyetlere ilişkin proje faaliyetleri kapsamında kaydedilen 
gelişmeler aktarılmıştır.

Toplantıda  ayrıca  TUYEP  operasyonunun  hibe  
bileşenlerinden  olan  VOC-Test  Merkezleri  –  III  Hibe  
Programı ile Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı 
–  II  kapsamındaki  güncel  gelişmeler  de  katılımcılarla  
paylaşılmıştır.

Sunumların ardından projenin uygulanmasına yönelik risk 
değerlendirmesi ve gelecek dönem planlaması paylaşılmış, 
görüş  ve  değerlendirmelerin  ardından  bir  sonraki  
toplantının tarihi kararlaştırılarak toplantıya son verilmiştir.
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Çevre  Sektöründe,  İzmit  Atık  ve  Artıkları  Arıtma  Yakma  
ve  Değerlendirme  A.Ş.  (İZAYDAŞ)  tarafından  hazırlanan  
“Atık  Yakma  Saha  Elemanı  (Seviye  4),  Atık  Besleme  
Elemanı (Seviye 3), Atık Yakma Ön İşlem Elemanı (Seviye 
3)  ve  Tıbbi  Atık  Sterilizasyon  Tesisi  Elemanı  (Seviye  3)”  
Ulusal Yeterlilikleri, MYK Çevre Sektör Komitesi tarafından 
incelenerek, komite üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri 
doğrultusunda  düzenlenmiş  ve  MYK Yönetim Kurulu’nun  
20/01/2021 tarihli ve 2021/09 sayılı kararı ile onaylanarak 
Ulusal Yeterlilik olarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Ulusal Yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl 
İşleyecek?

MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterliliklere göre sınav 
ve  belgelendirme  faaliyetlerini  gerçekleştirmek  isteyen  
kuruluşların  TÜRKAK  ya  da  Avrupa  Akreditasyon  Birliği  
bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka 
akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/
IEC  17024  standardına  göre  akredite  edilmiş  olmaları  
ve  MYK  mevzuatı  ile  belirlenmiş  şartları  sağlamaları  
gerekmektedir.

Kuruluşların akreditasyon sürecinde ulusal yeterliliklere atıf 
yaparak  belgelendirme  yapabilmeleri  için  Kurumumuza  
yetkilendirilme  ön  başvurusunda  bulunmaları  
gerekmektedir.

Akreditasyon  sürecinin  tamamlanmasını  takiben  gerekli  
şartları  sağlayarak  MYK  tarafından  yetkilendirilen  
kuruluşlar ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgelerini verebilmektedir.

MYK  tarafından  yetkilendirilmemiş  hiçbir  kişi,  kurum  ya  
da  kuruluş  ulusal  yeterliliklere  atıfta  bulunarak  sınav  ve  
belgelendirme yapamaz.

Çevre  Sektöründe  4  Adet  Ulusal  
Yeterlilik Kabul Edildi.

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi

Söz  konusu  ulusal  yeterliliklerde,  kuruluşların  
yetkilendirilmesini  takiben  ilgili  kurum  /kuruluşlar  
tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak 
bireylere  ilgili  yeterliliklerde  MYK  Mesleki  Yeterlilik  
Belgeleri verilmeye başlanacaktır.
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