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Geleneksel  Sanatlar  Ve  Zanaatlar  
Meslek  Haritası  Çalıştayı  
Gerçekleştirildi

Kültür,  Sanat  ve  Tasarım  sektöründe  geleneksel  
sanatlar  ve  zanaatlar  alanında  meslek  standardı  
hazırlama  çalışmalarına  temel  teşkil  edecek  
meslek  haritasının  hazırlanması  amacıyla  ilgili  
kamu  kurumlarının,  meslek  kuruluşlarının  ve  
sektör  temsilcilerinin  katılımı  ile  28  Şubat  2022  
tarihinde “Geleneksel Sanatlar ve Zanaatlar Alanı 
Meslek Haritası Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Çalıştay, Meslek Standartları Dairesi Başkanı Sayın 
Yaprak  AKÇAY  ZİLELİ’nin  açılış  konuşması  ile  
başladı.  Ardından  MYK Uzmanı  Duygu  KARACA 
tarafından  katılımcılara  Ulusal  Yeterlilik  Sistemi,  
Mesleki  Yeterlilik  Kurumu’nun  amacı,  yapısı,  
görevleri,  meslek haritalama çalışmasının  amacı,  
haritalamada  dikkat  edilmesi  gereken  hususlar  
hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sunumun  ardından  çalıştayın  ikinci  kısmına  
geçilerek,  Moderatör  Selcen  AVCI  tarafından  
Geleneksel  Sanatlar  ve  Zanaatlar  alanında  yer  
alan meslekler, içerikleri ve seviyeleri belirlendi.

Turizm,Konaklama,Yiyecek-İçecek 
Hizmetleri  Sektöründe  Dönerci  
(Seviye3)  Ulusal  Meslek  Standardı  ve  
Ulusal Yeterliği Güncellendi

MYK’nin  operasyon  faydalanıcısı  olduğu  
Türkiye  Yeterlilikler  Sisteminin  ve  Çerçevesinin  
Uygulanması  Projesinin  (TUYEP)  hibe  
bileşenlerinden olan ‘‘VOC Test Merkezleri-III Hibe 
Programı’’  kapsamında yetkilendirilen Gaziantep 
Ticaret  Odası  tarafından  güncellenen  “Dönerci  
(Seviye  3)”  meslek  standardı  ve  yeterliliği  ilgili  
tarafların görüşüne sunuldu.

Görüş  alma  süreci  17  Mart  2022  tarihinde  
tamamlanacak  olan  güncellenmiş  meslek  
standardı  ve  yeterlilik,  gelen  görüşler  
doğrultusunda  gözden  geçirildikten  sonra  MYK  
Turizm,  Konaklama,  Yiyecek-İçecek  Hizmetleri  
Sektör Komitesinin görüşüne sunulacaktır.

MYK  İnşaat  Sektör  Komitesi  48.  
Toplantısı Gerçekleştirildi.
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MYK  İnşaat  Sektör  Komitesi,  Türkiye  İnşaat  
Sanayicileri  İşveren Sendikası (İNTES) tarafından 
hazırlanan  “Kule  Vinç  Operatörü  (Seviye  3)”  
taslak yeterliliği  ile  güncelleme çalışması  yapılan 
“Kule  Vinç  Operatörü  (Seviye  3)”  ulusal  meslek  
standardı  ve  yine  güncelleme  çalışması  yapılan  
“Silindir  Operatörü  (Seviye  3)”  ve  “Kazıcı  
Yükleyici  (Beko  Loder)  Operatörü  (Seviye  3)”  
ulusal  yeterliliklerini  incelemek üzere 24.02.2022 
tarihinde 48. toplantısını gerçekleştirdi.

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

İnşaat  Sektöründe  2  adet  Ulusal  
Yeterlilik Kabul Edildi.

CFD-Cam  Filmi  Distribütörleri  ve  İthalatçıları  
Derneği  tarafından  hazırlanan  “Bina  İçi  Cam  
Filmi  Uygulayıcısı  (Seviye  3)”  ve  TOBB-Türkiye  
Odalar  ve  Borsalar  Birliği  tarafından  hazırlanan  
“Kiremit  Tipi  Çatı  Kaplamacısı  (Seviye  3)”  
Ulusal  Yeterlilikleri  MYK  İnşaat  Sektör  Komitesi  
tarafından  incelenerek,  komite  üyelerinin  görüş  
ve değerlendirmeleri doğrultusunda düzenlenmiş 
ve  MYK  Yönetim  Kurulunun  16/02/2022  tarihli  
ve  2022/38  sayılı  kararı  ile  onaylanarak  Ulusal  
Yeterlilik olarak yürürlüğe girmiştir.

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.

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.

Ulusal  Europass  Merkezi  ’’Potansiyel  
Mezun  Buluşmaları  Programı’’nda  
Europass  Bilgilendirmesi  
Gerçekleştirdi.



MART 2022

Ulusal  Europass  Merkezi,  Yurt  Dışı  Türkler  ve  
Akraba  Topluluklar  Başkanlığı  Hamamönü  
Ofisinde, 1 Mart 2022 tarihinde Potansiyel Mezun 
Buluşmaları  Programında  Türkiye  Bursları  ile  
öğrenimini  tamamlayan  uluslararası  öğrencilere  
ülkelerine  dönüş  gerçekleştirdiklerinde  önemli  
sektörlerde  çalışabilmeleri  veya  girişimci  
olabilmelerine  katkıda  bulunabilmek  adına  
’’Avrupa  Standardında  CV,  Niyet  Mektubu  
Hazırlama’’  konulu  bilgilendirme  semineri  
gerçekleştirdi.

Etkinlikte  öğrencilere;  örgün,  yaygın  ve  informal  
ortamlarda  edindikleri  mevcut  beceri  ve  
deneyimlerini  işverenlere,  İK  uzmanlarına  daha  
açık sunabilmeleri ve daha kolay anlaşılabilmelerini 
sağlamak  amacıyla  Europass  Platformu’nu  ve  
araçlarını  kullanmaları  önerildi.  Ayrıca  etkinlikte  
bireylerin dijital yeterlilik seviyelerini ve güçlü ve 
zayıf  yönlerini  tespit  edebilmek  adına   Avrupa  
Komisyonu, alan uzmanları tarafından hazırlanan 
Europass  Dijital  Beceri  testi  hakkında  bilgiler  
verilerek etkinlik sonlandırıldı.

Ulusal  Europass  Merkezi,  Orta  
Karadeniz Kariyer Fuarında

Türkiye  Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanlığı  İnsan  
Kaynakları  Ofisi  Koordinasyonunda  düzenlenen  
2022  Bölgesel  Kariyer  Fuarlarının  ilki  olan  Orta  
Karadeniz ayağı,  “Orta Karadeniz Kariyer Fuarı” 
(OKAF)  adı  altında  2-3  Mart  2022  tarihlerinde  
Ondokuz  Mayıs  Üniversitesi  ev  sahipliğinde  
ve  6  üniversitenin  paydaşlığı  ile  Samsun’da  
gerçekleştirildi. “Yetenek Her Yerde” teması ve “Bu 
Fuarda Kariyer Var” sloganıyla düzenlenen “Orta 

Karadeniz  Fuarı  (OKAF’22)  Kariyer  Söyleşileri”  
programında,  Ulusal  Europass  Merkezi  “Avrupa  
Standardında  CV,  Niyet  Mektubu  Hazırlama  ve  
Europass  Araçlarıyla  Avrupa  Fırsatlarına  Erişim”  
konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirdi. 

Ulusal  Europass  Merkezi;  üniversiteli  gençlerin  
istihdam  edilebilirliklerinin  artırılması,  iş  ve  staj  
imkânlarına  erişimlerinin  sağlanması  amacıyla  
Europass  Platformu’nun  sunduğu  faydaları,  
beraberinde niteliklerini ve yeterliliklerini daha iyi 
göstermelerine yardımcı olan Europass araçlarını 
iki  ayrı  oturum  ve  sunum  şeklinde  öğrencilere  
tanıttı.  Her  bölümden  tüm  öğrenci  ve  mezun  
gençlere;  üniversite adına bakılmaksızın yetenek 
olduklarının hissettirilmesi ve istihdam konusunda 
fırsat  eşitliğinin  sağlanması  amacıyla;  Erasmus+,  
staj hareketliliği ve gönüllülük projeleri ile mülakat 
teknikleri hakkında bilgiler verildi.

Ulusal Europass Merkezi,  gelecek günlerde farklı  
şehirlerde  gerçekleşecek  Kariyer  Fuarlarına  
katılım sağlamaya devam edecek…

Ulusal  Europass  Merkezi,  
Afyonkarahisar  Üniversitesi  Sağlık  
Bilimleri  Fakültesi  Öğrencilerine  
Yönelik  Europass  Semineri  
Gerçekleştirdi

Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  tarafından  faaliyetleri  
yürütülen  Ulusal  Europass  Merkezi  7  Mart  2022  
tarihinde  Afyonkarahisar  Üniversitesi  Sağlık  
Bilimleri  Fakültesi  öğrencilerine  yönelik  çevrim  
içi  Europass  semineri  gerçekleştirdi.  “Avrupa  
Standardında  CV,  Niyet  Mektubu  Hazırlama  ve  

3



MART 2022

4

Europass  Araçlarıyla  Avrupa  Fırsatlarına  Erişim”  
konulu  bilgilendirme  seminerinde,   öğrencilere  
becerilerini  ve  deneyimlerini  AB  ülkelerinde  
daha  iyi  bir  şekilde  ifade  etmelerine  yardımcı  
olan  Europass  araçlarından  bahsedildi.  Ayrıca  
farklı  ve  gelişmiş  şablonlar  ile  öz  geçmişler,  
niyet  mektupları,  e-portfolyolar  ve  başvurular  
hazırlayabilme, saklayabilme, paylaşabilme, kayıtlı 
kullanıcılar için kapsamlı kişisel profil oluşturabilme 
ve kullanıcılara eğitim ve çalışmayla ilişkili birçok 
farklı  AB  araç  ve  hizmetine  tek  noktadan  erişim 
sağlayabilecekleri  Europass  Platformu  hakkında  
detaylı bilgiler aktarıldı.

Etkinlikte katılımcılara Europass kullanarak, çevrim 
içi ve kullanıcı dostu bir platform aracılığıyla;  iş, 
eğitim, staj ve gönüllülük projeleri başvurularında 
kullanabilecekleri  diledikleri  sayıda  Europass  
CV  üretebilecekleri  ve  yeniden  güncellemek  için  
kişisel  kütüphanelerinde  saklayabileceklerinden  
bahsedildi.  Son  olarak  Europass  Sertifika  Eki  
ve  Diploma  Eki’nin;  bireylere,  sınır  ötesi  iş  ve  
eğitim  başvurularında,  eğitim  sertifikalarını  ve  
diplomalarını sunma ve mevcut belgelerinin daha 
kolay anlaşılmasını  sağlama konusunda yardımcı  
Europass belgeleri olduğundan bahsedildi.

Ulusal  Europass  Merkezi,  Doğu  
Anadolu Kariyer Fuarında!

Türkiye  Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanlığı  İnsan  
Kaynakları  Ofisi  Koordinasyonunda  düzenlenen  
2022  Bölgesel  Kariyer  Fuarları  kapsamında  
“Erzurum  Doğu  Anadolu  Kariyer  Fuarı”  7-8  
Mart  2022  tarihlerinde  Atatürk  Üniversitesi  ev  

sahipliğinde  ve  9  üniversitenin  paydaşlığı  ile  
Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde 
gerçekleştirildi. Ulusal Europass Merkezi, “Yetenek 
Her  Yerde”  teması  ve  “Bu  Fuarda  Kariyer  Var”  
sloganıyla  düzenlenen  fuarda,  kendisine  ayrılan  
stantta  ziyaretçilerin  sorularını  yanıtlayarak  
bilgilendirmelerde  bulundu.  Ulusal  Europass  
Merkezi,  ayrıca  fuar  etkinlikleri  kapsamında  
gerçekleştirilen  Kariyer  Söyleşileri  Programında;  
“Avrupa  Standardında  CV,  Niyet  Mektubu  
Hazırlama  ve  Europass  Araçlarıyla  Avrupa  
Fırsatlarına Erişim” konulu bilgilendirme semineri 
gerçekleştirdi.

Ulusal  Europass  Merkezi;  üniversiteli  gençlerin  
istihdam  edilebilirliklerinin  artırılması,  iş  ve  staj  
imkânlarına  erişimlerinin  sağlanması  amacıyla;  
AB  çapında  iş  ve  eğitim  fırsatlarına  erişimlerini  
kolaylaştıran, herkesin kullanımına açık, ücretsiz ve 
Türkçe dâhil 29 dilde hizmet sunan ve bir AB girişimi 
olan  Europass  Platformu’nun  sunduğu  faydaları  
öğrencilere  aktardı.  Beraberinde  niteliklerini  ve  
yeterliliklerini  daha  iyi  göstermelerine  yardımcı  
olan  Europass  araçları  öğrencilere  tanıtıldı.  Tüm  
öğrenci ve mezunlara; Europass kullanarak, çevrim 
içi  ve  kullanıcı  dostu  bir  platform aracılığıyla;  iş,  
eğitim, staj ve gönüllülük projeleri başvurularında 
kullanabilecekleri  diledikleri  sayıda  Europass  CV  
ve Niyet Mektubu üretebileceklerinden bahsedildi. 

Ulusal  Europass  Merkezi,  gelecek günlerde farklı  
şehirlerde  gerçekleşecek  Kariyer  Fuarlarına  
katılım sağlamaya devam edecek…
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için  kazanılması  gereken;  analitik  düşünme  ve  
inovasyon,  aktif  öğrenme,  yaratıcılık,  orijinallik  
ve  girişkenlik,  duygusal  zekâ,  karmaşık  problem  
çözme,  eleştirel  düşünme  ve  analiz,  teknoloji,  
tasarım  ve  programlama  gibi  yeni  yetkinlikler  
hakkında önerilerde bulunuldu.

Teorik  ve  Performansa  Dayalı  
Uygulama Rehberi Güncellendi

Yetkilendirilmiş  belgelendirme  kuruluşlarının  
gerçekleştirdiği  sınavlarda  tutarlılığı  sağlamak,  
kuruluşların sınavlarının geçerliliği ve güvenilirliğini 
tesis etmek amacıyla 3 Kasım 2016 tarihinde Teorik 
ve  Performansa  Dayalı  Sınavlar  için  Uygulama  
Rehberi  yayınlanarak  yürürlüğe  girmiştir.  
Zaman  içerisinde  denetimlerde  ve  kamera  kayıt  
incelemelerinde  tespit  edilen  hususlar  hem  de  
yetkilendirilmiş  belgelendirme  kuruluşları  ile  
yapılan  toplantılarda  iletilen  öneriler  dikkate  
alınarak  söz  konusu  Rehber  öncelikle  18.10.2017  
tarihinde, sonrasında 14.09.2018 tarihinde ve son 
olarak da 8.4.2021 tarihinde revize edilmiştir.

Ulusal  Europass  Merkezi  İnönü  
Üniversitesi Öğrencileriyle Birlikte!

Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  tarafından  faaliyetleri  
yürütülen  Ulusal  Europass  Merkezi,  8  Mart  
2022  tarihinde  İnönü  Üniversitesi  akademisyen  
ve  öğrencileriyle  bir  araya  gelerek,  ‘‘Avrupa  
Standardında  CV,  Niyet  Mektubu  Hazırlama  ve  
Europass  Araçlarıyla  Avrupa  Fırsatlarına  Erişim’’  
konulu bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Online olarak gerçekleştirilen etkinlikte, Avrupa’da 
ve Türkiye’de eğitim ve çalışma hakkında bireylere 
güvenilir  bilgiler  sunan,  kişilerin  iş  ve  eğitim  
fırsatlarına erişimlerini kolaylaştırmayı hedefleyen 
Europass  Platformu  görsellerle  desteklenerek  
öğrencilere  tanıtıldı.  Europass’ın  sunduğu  dijital  
araçlar,  şeffaflığı  sağlayan  açıklayıcı  belgeler  
ve  Avrupa’da  eğitim  ve  çalışmaya  yönelik  
sunduğu bilgi ve rehberlik konularında öğrenciler 
aydınlatıldı.

Ayrıca etkinlikte Europass Sertifika Eki ve Diploma 
Eki’nin;  bireylere,  sınır  ötesi  iş  başvurularında,  
eğitim  sertifikalarını  ve  diplomalarını  sunma  ve  
daha  kolay  anlaşılmasını  sağlama  konusunda  
yardımcı  Europass  belgeleri  olduğundan  
bahsedildi.

Son  olarak  öğrencilere,  değişen-dönüşen-
dijitalleşen  dünyaya  uyum  için;  yeni  normal  
dünya düzeninde insan kaynaklarının beklentileri 
hakkında bilgiler verildi. Günümüzün hızla değişen 
dünyasında  bireysel  varoluşun  sürdürülebilirliği  

5



MART 2022

Son yıllarda gerçekleştirilen programlı/programsız 
denetimler ile yapılan kamera kayıt incelemelerinde 
tespit  edilen  hususların  yanı  gerçekleştirilen  dış  
doğrulama  ziyaretlerinde  ve  yetkilendirilmiş  
belgelendirme  kuruluşları  ile  yapılan  çalıştay/
seminer  vb.  etkinliklerde  görüşülen  hususlara  
ilişkin  belirlenen  kurallar  ve  uygulama  şartları  
MYK  Web  Portal  üzerinden  duyurulmuştur.  
Kurumumuza  yetki  almak  üzere  ilk  kez  başvuru  
yapacak kuruluşların da söz konusu duyurulardan 
haberdar olması ve sınavlarda uyulacak kuralların 
yeknesaklığının  sağlanması  amacıyla  rehberde  
dördüncü kez revizyon yapılmıştır.

Yapılan  güncellemelerde  gerçekleştirilen  
sınavların  geçerlilik  ve  güvenilirliğinin  
artırılması  hedeflenirken  aynı  zamanda  
yetkilendirilmiş  belgelendirme  kuruluşlarının  
sınav  uygulamalarında  aşırı  yük  getiren  bazı  
uygulamaların sınav güvenilirliğini etkilemeyecek 
şekilde esnetilmesi sağlanmıştır.

Bu  çerçevede  güncellenen  Rehber  07/03/2022  
tarihinde  yürürlüğe  girmiştir.  Kuruluşların  en  
geç  21/03/2022  tarihine  kadar  süreçlerini  
güncelleyerek  rehbere  uygun  hale  getirmesi  
gerekmektedir.

Ulusal Europass Merkezi İstanbul Teknik 
Üniversitesi  Jeodezi  ve  Fotogrametri  
Kulübü Öğrencileriyle Birlikte!
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Ulusal Europass Merkezi,  10 Mart 2022 tarihinde 
İstanbul  Teknik  Üniversitesi  Jeodezi  ve  
Fotogrametri  Kulübü  öğrencilerine  yönelik  ‘‘AB  
Formatında CV Hazırlama ve İş Fırsatlarına Erişim’’ 
konulu  bilgilendirme  sunumu  gerçekleştirdi.  
Çevrim içi olarak gerçekleştirilen etkinlikte; Avrupa 
Birliğinin  hayat  boyu  öğrenmeyi  desteklemeye,  
iş  gücünün  niteliğini  ve  verimliliğini  artırılmaya  
yönelik  politikaları  doğrultusunda  ortaya  çıkan  
ve  Avrupa  Komisyonu  tarafından  yönetilen  
Europass  Platformu  tanıtıldı.  Öğrencilere,  
kariyer  yönetimini  ve  yaşam  boyu  öğrenmeyi  
destekleyen  Europass  Platformu’nu  kullanarak  
merkezi bilgi kaynaklarına ve web tabanlı araçlara 
erişebilecekleri konusunda bilgi verildi. 

Etkinlikte  işverenlerin  ve  insan  kaynakları  
uzmanlarının  beklentilerini  karşılayan  Europass  
CV’nin örneklerle anlatımına yer verildi. Bireylerin; 
yaptıkları iş başvurularında, CV’lerinin aday takip 
sistemine  takılmadan  gerçek  değerlendirme  
aşamasına geçebilmesi için dikkat etmeleri gereken 
noktalara değinildi. Ayrıca bir üniversiteye yüksek 
lisans-doktora  için  kabul  almak,  bir  staj  veya  iş  
başvurusu  yaparken  bireylerin  ihtiyaç  duyduğu  
Niyet Mektubu ve hazırlanması konusunda bilgiler 
öğrencilerle paylaşıldı.



MART 2022

7

Denetim  Dairesi  Başkanı  Nuri  BİLSELOĞLU,  
denetimlere ilişkin yapılan iyileştirme çalışmaları, 
teknik uzmanlardan beklentiler, denetimlerde sık 
karşılaşılan hususlar hakkında bilgi verdi.

Üç  gün  süren  bu  etkinlikle,  TYÇ  ,  denetime  
ilişkin  kılavuzlar  ve  denetim  süreçlerine  yönelik  
eğitimlerin  yanı  sıra  Toplumsal  Kişisel  Hizmetler,  
Tekstil,  Hazır  Giyim  ve  Deri,  Turizm,  Otomotiv,  
Makine, Maden, İnşaat, Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt 
Ürünleri  sektörlerinde  yer  alan  teknik  uzmanlar  
ayrı ayrı çalışma grupları şeklinde bir araya gelerek 
çalıştaylar  gerçekleştirildi.  Sektörel  çalıştaylarda  
denetim  ve  kamera  kayıtlarının  incelemelerinde  
sektördeki  uygulamalara  ilişkin  bilgi  ve deneyim 
paylaşımı yapıldı.

Ulusal  Europass  Merkezi,  Gaziantep  
İpekyolu Fuarında!

Türkiye  Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanlığı  İnsan  
Kaynakları  Ofisi  Koordinasyonunda  düzenlenen  
2022  Bölgesel  Kariyer  Fuarları  kapsamında  
“Gaziantep  İpekyolu  Kariyer  Fuarı”   11  Mart  
2022  tarihinde  Gaziantep  Üniversitesi  ev  
sahipliğinde  ve  8  üniversitenin  desteği  ile  
Gaziantep  Üniversitesi  Mavera  Kongre  ve  Sanat  
Merkezinde  başladı.  Ulusal  Europass  Merkezi,  
“Yetenek  Her  Yerde”  teması  ve  “Bu  Fuarda  
Kariyer  Var”  sloganıyla  düzenlenen  fuarda,  
kendisine  ayrılan  stantta  ziyaretçilerin  sorularını  
yanıtlayarak bilgilendirmelerde bulundu.  Kariyer 
yolculuklarına  yön  vermek  isteyen  öğrencilere;  
istihdam  edilebilirliklerinin  artırılması,  iş  ve  staj  

Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  Teknik  
Uzman Havuzunda Yer Alanlara Yönelik 
Eğitim Düzenlendi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’nun yararlanıcısı 
olduğu,  Avrupa  Birliği  tarafından  finanse  edilen  
“Türkiye  Yeterlilikler  Sistemi  ve  Çerçevesinin  
Uygulanması  Operasyonu  için  Teknik  Yardım  
Projesi  (TUYEP)”  kapsamında  2-4  Mart  2022  
tarihlerinde  “Teknik  Uzman  Eğitimi  &  Çalıştayı”  
Ankara’da gerçekleştirildi.

Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  Başkanı  Adem  
CEYLAN’ın açılış konuşmaları ile başlayan etkinlik 
MYK personeli ve ilgili teknik uzmanların yüz yüze 
katılımları ile gerçekleşti. Kurum Başkanımız Sayın 
Adem  CEYLAN  eğitimin  açılış  konuşmasında;  
çalışma  hayatında  mesleki  yeterliliğin  unsurları  
olan  meslek  standartları,  yeterlilikler,  ölçme  ve  
değerlendirme, belgelendirme süreçleri ve kalite 
güvencesine  yönelik  denetim  faaliyetleri  ile  
Türkiye  Yeterlilikler  Çerçevesi  gibi  Kurumumuz  
bünyesinde  yürütülen  faaliyetlere  ilişkin  bilgiler  
verdi. Ülkemizin nitelikli ve belgeli insan kaynağının 
oluşturulmasında  Mesleki  Yeterlilik  Kurumunun  
kilit  bir  rol  üstlendiğini  belirtilen  Sayın  CEYLAN,  
bu rolün gerçekleştirilmesinde geniş bir yer tutan 
denetimlerin önemini vurgulayarak, denetimlerin 
gerçekleştirilmesinde  gerek  denetçiler  gerekse  
yetkilendirilmiş  belgelendirme  kuruluşlarınca  
gösterilmesi gereken hassasiyetleri ve beklentileri 
vurguladı.
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imkânlarına  erişimlerinin  fırsat  eşitliği  temelinde  
sağlanması  amacıyla;  AB  çapında  iş  ve  eğitim  
fırsatlarına  erişimlerini  kolaylaştıran,  herkesin  
kullanımına açık, ücretsiz ve Türkçe dâhil 29 dilde 
hizmet  sunan  ve  bir  AB  girişimi  olan  Europass  
Platformu tanıtıldı. 

11-12  Mart  2022  tarihlerinde  sürecek  fuar  
kapsamında,  Ulusal  Europass  Merkezi  12  Mart  
2022  tarihinde  planlanan  Kariyer  Söyleşileri  
Programı kapsamında, tüm öğrenci ve mezunlara 
yönelik “Avrupa Standardında CV, Niyet Mektubu 
Hazırlama  ve  Europass  Araçlarıyla  Avrupa  
Fırsatlarına Erişim” konulu bilgilendirme semineri 
de gerçekleştirecektir.

Ulusal  Europass  Merkezi  Bilecik  Şeyh  
Edebali  Üniversitesi  Öğrencilerine  
Yönelik  Bilgilendirme  Semineri  
Gerçekleştirdi.

Ulusal  Europass  Merkezi  11  Mart  2022  tarihinde,  
Bilecik  Şeyh  Edebali  Üniversitesi  öğrencilerine  
yönelik  çevrim  içi  ‘‘Avrupa  Standardında  CV,  
Niyet Mektubu Hazırlama ve Europass Araçlarıyla 
Avrupa  Fırsatlarına  Erişim’’   konulu  seminer  
gerçekleştirdi.  Europass  Platformunun  sunduğu  
hizmetler  ve  araçlar  akademisyenlere  ve  
öğrencilere tanıtıldı.

Etkinlikte,  AB  formatında  öz  geçmiş  hazırlarken  
dikkat  edilmesi  gereken  hususlar  ve  kaçınılması  
gereken  yaygın  CV  hataları  konularında  bilgiler  
katılımcılara  aktarıldı.  CV’yi  ilandaki  iş  tanımına  
göre  uyarlamanın  önemi,  dil  becerileri  ve  

dijital  becerilerin  CV’de  doğru  açıklanmasının  
zorunluluğu,  başvurulan  ilandaki  iş  tanımı  ile  
CV’nin kıyaslanıp anahtar kelimeleri eşleştirmenin 
sağlayacağı avantajlar ayrıntılı olarak öğrencilere 
anlatıldı.

Ulusal Europass Merkezi Orta Akdeniz 
Kariyer Fuarında

Türkiye  Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanlığı  İnsan  
Kaynakları  Ofisi  Koordinasyonunda  düzenlenen  
2022 Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında “Adana 
Orta  Akdeniz  Kariyer  Fuarı”  14-15  Mart  2022  
tarihlerinde Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde 
ve  8  üniversitenin  paydaşlığı  ile  Çukurova  
Üniversitesi  Kongre  Merkezinde  gerçekleştirildi.  
Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  tarafından  faaliyetleri  
yürütülen  Ulusal  Europass  Merkezi  “Yetenek  
Her  Yerde”  teması  ve  “Bu  Fuarda  Kariyer  Var”  
sloganıyla  düzenlenen  fuarda,  kendisine  ayrılan  
stantta  ziyaretçilerin  sorularını  yanıtlayarak  
bilgilendirmelerde bulundu.

Ulusal Europass Merkezi; Avrupa’da ve Türkiye’de 
eğitim  ve  çalışma  hakkında  bireylere  güvenilir  
bilgiler  sunan,  kişilerin  iş  ve  eğitim  fırsatlarına  
erişimlerini  kolaylaştırmayı  hedefleyen  Europass  
Platformu hakkında detaylı  bilgileri  katılımcılarla 
paylaştı.  Europass’ın  sunduğu  dijital  araçlar,  
şeffaflığı sağlayan açıklayıcı  belgeler ve özellikle 
Europass  CV  ve  Niyet  Mektubu  hazırlama  
konularında öğrencilere destek sağlandı.

14-15  Mart  tarihlerinde  sürecek  fuar  kapsamında 
Ulusal Europass Merkezi ekibi bilgilendirmelerde 
bulunmaya devam edecek…
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Özbekistan  İstihdam  ve  Çalışma  İlişkileri  
Bakanlığının  davetleri  ile  Mesleki  Yeterlilik  
Kurumundan  (MYK)  bir  heyet,  MYK  teknik  
çalışma  alanları  olan  Meslek  Standartları,  Sınav  
ve Belgelendirme ve Ulusal  Yeterlilik  Çerçeveleri  
hakkında  fizibilite  çalışmaları  yapmak  üzere  
Özbekistan’ın  başkenti  Taşkent’te  bir  dizi  
temaslarda bulundu. Çalışma ziyaretinde bulunan 
heyette  Mesleki  Yeterlilik  Uzmanları  Meslek  
Standartları  Dairesinden  Esma  DOĞAN,  Sınav  
Belgelendirme  Dairesinden  Ayşegül  Alev  AYDIN  
ve  Türkiye  Yeterlilikler  Çerçevesi  Dairesinden  
Ekrem YAZICI yer aldı.

Özbekistan  İstihdam  ve  Çalışma  İlişkileri  Bakan  
Yardımcısı ile gerçekleştirilen ilk gün temaslarında 
Özbekistan’daki  Mesleki  Eğitim  ve  Yeterlilikler  
hakkında  bilgilendirmeler  sağlanarak  bu  
çalışmadan beklentilerinin ne olduğu anlatılmıştır. 
Bakan  Yardımcısı  Türkiye’nin  yürütmüş  olduğu  
çalışmaları  örnek  aldıklarını  Türkiye’de  Meslek  
Standartları,  Ölçme  Değerlendirme  ve  Ulusal  
Yeterlilik  Çerçevesi  uygulamasını  Özbekistan’da  
da  uygulayarak  yurtdışında  da  tanınan  
belgelendirme hizmeti ile vatandaşlarının nitelikli 
işgücüne dâhil olmasını isteklerini aktarmıştır.

Daha  sonra  Çalışma  Piyasası  Araştırmaları  
Kurumu  yöneticileri  ve  uzmanları  tarafından  
yapılan  sunum  ile  kurum  çalışmaları  hakkında  
bilgiler alınmıştır.  Meslek Standardı hazırlama ve 
Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin kurulup işletilmesine 
ilişkin işlemlerin bu kurumun bünyesinde yer alan 
uzmanlar tarafından yürütüldüğü ve bu alanlarda 

Çevre Sektöründe 1 Adet Taslak Meslek 
Standardı Görüşe Sunuldu

Çevre  sektöründe  ulusal  meslek  standardının  
belirlenmesi  amacıyla  Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  
ile  Geri  Kazanım  Sanayicileri  Derneği  arasında  
imzalanan  “Ulusal  Meslek  Standardı  Hazırlama  
İşbirliği  Protokolü”  kapsamında  1  adet  Taslak  
Meslek Standardı hazırlandı.

Geri  Kazanım  Sanayicileri  Derneği  tarafından  
hazırlanan “ Yıkım Sorumlusu (Seviye 5) ” 1 adet 
taslak meslek standardı  ilgili  tarafların  görüşüne 
sunuldu.

Görüş  alma  süreci  30.03.2022  tarihinde  
tamamlanacak olup, taslak meslek standardı, gelen 
görüşler doğrultusunda Geri Kazanım Sanayicileri 
Derneği  tarafından  gözden  geçirildikten  sonra,  
MYK Sektör Komitesinin görüşüne sunulacaktır.

MYK Uzmanları Özbekistan’da Çalışma 
Ziyareti Gerçekleştirdi.
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Türkiye  tecrübesinden  faydalanmak  istediklerini  
dile getirmişlerdir.

Çalışmaların  diğer  gününde  Taşkent’te  bulunan  
Taşkent  Monomerkez  ziyareti  yapılmış  ve  bu  
kurumda  oluşturulan  eğitim  ve  sınav  sınıfları  
yerinde  incelenmiştir.  10-15  sektörde  farklı  
mesleklerin  eğitimlerinin  verilebileceği  ve  
sınavlarının  yapılabileceği  bir  merkez  olan  
yapıda  Merkez  müdürü  ve  çalışanları  ile  
diğer  monomerkezlerin  çevrimiçi  bağlantı  
ile  katılımları  sayesinde  tamamında  çalışan  
yetkililere,  Türkiye  Mesleki  Yeterlilik  Sistemine  
ilişkin  bilgiler  aktarılmıştır.  Türkiye’den  giden  
heyetin bilgilendirmesinin ardından teknik olarak 
yapılabilecek işbirlikleri değerlendirilmiştir.

Bir  sonraki  gün  ise  Kore  (KOICA)  tarafından  
yaptırılan  mesleki  ve  teknik  eğitim  merkezinde  
yapılan çalışmalar hakkında yerinde bilgiler alınmış 
ve  gelecek  çalışmaları  hakkında  istişarelerde  
bulunulmuştur.

Çalışmaların son gününde ise elde edilen bulgular 
ışığında  yapılan  tespitler  Çalışma  Bakanı  Sayın  
Nozim Khusanov’un da katılımıyla gerçekleştirilen 
değerlendirme  toplantısında  paylaşılmıştır.  
Özbek Bakan Türkiye’nin bu çalışmalarının benzer 
bir  modelle  Özbekistan’da  da  gerçekleştirilmek  
istendiğini  ve  bu  konuda  işbirliği  konusunda  
istekli olduklarını dile getirmiştir.

Özbekistan  TİKA  Koordinatörlüğünde  yapılan  
görüşmenin  ardından  Özbekistan  Büyükelçimiz  
Sayın Olgan BEKAR ile gerçekleştirilen toplantıda 
Türkiye’nin sunabilecekleri hakkında istişarelerde 
bulunarak ziyaret tamamlanmıştır.

Ulusal  Europass  Merkezi  Eskişehir  
Teknik  Üniversitesi  Öğrencilerine  
Yönelik  Europass  Bilgilendirme  
Semineri Gerçekleştirdi

Ulusal  Europass Merkezi,  16 Mart 2022 tarihinde 
Eskişehir  Teknik  Üniversitesi  öğrencilerine  
yönelik ‘‘Avrupa Standardında CV, Niyet Mektubu 
Hazırlama  ve  Europass  Araçlarıyla  Avrupa  
Fırsatlarına Erişim’’ konulu çevrimiçi bilgilendirme 
sunumu gerçekleştirdi.

Günümüzde  gelişen  teknoloji,  değişen  kariyer  
algıları,  eğitim,  çalışma  koşulları  gibi  etkenler  
iş  dünyasının  aranan  becerilerini  de  değişime  
uğratmıştır. Değişime uyum sağlama ve teknoloji 
konusunda  bilgi  ve  beceriye  sahip  olan  dijital  
çağın  öğrencileri,  iş  dünyasının  önde  gelen  
aranan  bireyleri  konumundadır.  Bu  kapsamda  
etkinlik  boyunca;  dijital  kaynaklar  aracılığıyla  
araştırma  yapmayı  ve  öğrenmeyi  tercih  eden  
dijital  çağın  öğrencilerine,  AB’deki  eğitim  ve  
kariyer hizmetlerini daha dijital, daha bütüncül ve 
şeffaf  şekilde  sunmak  üzere  Avrupa  Komisyonu  
tarafından  tasarlanan  Europass  Platformu  
tanıtıldı.  Ayrıca  öğrencilere  dijital  becerileri  
hakkında  daha  fazla  bilgi  sahibi  olmak,  mevcut  
düzeylerini  öğrenmek ve  becerilerini  geliştirmek 
için  Europass  Dijital  Beceri  Testini  denemeleri  
önerildi.
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Ulusal  Europass  Merkezi  Kırıkkale  
Üniversitesi Öğrencileriyle Birlikte

Ulusal  Europass  Merkezi  17  Mart  2022 tarihinde,  
Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerine yönelik çevrim 
içi  ‘‘Avrupa  Standardında  CV,  Niyet  Mektubu  
Hazırlama  ve  Europass  Araçlarıyla  Avrupa  
Fırsatlarına Erişim’’ konulu seminer gerçekleştirdi. 
Etkinlik boyunca Europass Platformunun sunduğu 
hizmetler  ve  araçlar  yanında,  çalışma  hayatında  
insan  kaynaklarında  değişen  yeni  beklentiler  
konusunda bilgiler öğrencilerle paylaşıldı.

Günümüzde  iş  dünyasının  yapısı  ve  aranan  
iş  gören  profili  hızla  değişmektedir.  Pandemi  
süreci ile birlikte değişimin hızının ve kapsamının 
belirlenemediği,  planlama  ve  öngörü  yapmanın  
zorlaştığı  VUCA  olarak  ifade  edilen;  oynaklık,  
belirsizlik,  karmaşıklık  ve  muğlaklığın  hâkim  
olduğu bu yeni çalışma koşullarında, raf ömrü dolan 
yetkinliklerin tek başına yeterli olamayacağı, yeni 
becerilerin  geliştirilmesi  gerektiği  bir  zorunluluk  
haline  gelmiştir.  Etkinlikte  öğrencilerle;  insan  
kaynaklarının  değişen  yapısı  ve  bu  yeni  normal  
dünyada  çeviklik  kavramının  önemi  hakkında  
bilgiler  paylaşıldı.  Değişen  durumlar  karşısında  
değişimin  faydasına  odaklanan,  değişime  karşı  
pozitif tutum sergileyebilen, karşılaşılan sonuçlara 
göre  pozisyon  alabilen  bireylerin  iş  dünyasında  
hayatta  kalabilecekleri  önerileri  öğrencilere  
aktarıldı.

Ulusal  Europass  Merkezi  Isparta  
Kariyer Fuarında Öğrencilerle Buluştu!

Türkiye  Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanlığı  İnsan  
Kaynakları  Ofisi  Koordinasyonunda  düzenlenen  
2022  Bölgesel  Kariyer  Fuarları  kapsamında  
“Isparta Güney Fuarı” 18-19 Mart 2022 tarihlerinde 
Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde ve 
Batı Akdeniz bölgesinde bulunan 16 üniversitenin 
paydaşlığı ile Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu 
yerleşkesinde  gerçekleştirildi.  Ulusal  Europass  
Merkezi  kendisine  ayrılan  stantta  ziyaretçilerin  
sorularını  yanıtlayarak  bilgilendirmelerde  
bulundu.

Kariyer  yolculuklarına  yön  vermek  isteyen  
öğrencilere; istihdam edilebilirliklerinin artırılması, 
iş  ve  staj  imkânlarına  erişimlerinin  fırsat  eşitliği  
temelinde  sağlanması  amacıyla;  AB  çapında  iş  
ve  eğitim  fırsatlarına  erişimlerini  kolaylaştıran,  
herkesin kullanımına açık, ücretsiz ve Türkçe dâhil 
29  dilde  hizmet  sunan  ve  bir  AB  girişimi  olan  
Europass Platformu tanıtıldı.

18-19  Mart  2022  tarihlerinde  sürecek  fuar  
kapsamında,  Ulusal  Europass  Merkezi  ayrıca  
planlanan  Kariyer  Söyleşileri  Programına  katılım  
sağlayarak,  tüm  öğrenci  ve  mezunlara  yönelik  
“Avrupa  Standardında  CV,  Niyet  Mektubu  
Hazırlama  ve  Europass  Araçlarıyla  Avrupa  
Fırsatlarına Erişim” konulu bilgilendirme semineri 
de gerçekleştirdi.
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MYK  Gıda  Sektör  Komitesi  27.  
Toplantısı Gerçekleştirildi.

MYK Gıda Sektör Komitesi, Öz-Gıda İş Sendikası 
tarafından  güncellenen  “Bitkisel  Yağ  Üretim  
Operatörü  (Seviye  4),  Fırın  ve  Unlu  Mamuller  
Üretim  Operatörü  (Seviye  4),  Çikolata  Hamuru  
İşleme  Operatörü  (Seviye  4)  ve  Çikolata  ve  
Kakaolu  Krema  Hamuru  Üretim  Operatörü  
(Seviye 4) ” taslak yeterliliklerini incelemek üzere 
11.03.2022  tarihinde   yirmi  yedinci  toplantısını  
gerçekleştirdi.

Gıda Sektör Komitesi üyelerinin yanı sıra Öz-Gıda 
İş  temsilcilerinin  de  katılım  sağladığı  toplantıda,  
komiteye  sunulan  güncellenmiş  yeterlilikler  
incelenmiş,  tartışılmış  ve  gerekli  düzeltmelerin  
yapılmasının  ardından  MYK  Yönetim  Kurulu’nun  
onayına sunulmasına karar verilmiştir.

MYK  Ticaret  Sektör  Komitesi  
15.Toplantısı Gerçekleştirildi.

MYK Ticaret Sektör Komitesi, Gıda Perakendecileri 
Derneği  (GPD)  tarafından  hazırlanan  Tanıtım  
Elemanı (Seviye 3) ve Tanıtım Sorumlusu (Seviye 
4)   yeterliliklerini  incelemek  üzere  17.3.2022  
tarihinde on beşinci toplantısını gerçekleştirdi.

MYK Ticaret Sektör Komitesi  üyelerinin yanı  sıra 
Gıda  Perakendecileri  Derneği  temsilcilerinin  de  
katılım  sağladığı  toplantıda,  komiteye  sunulan  
taslak  yeterlilikler  incelenmiş,  tartışılmış  ve  
gerekli düzeltmelerin yapılmasının ardından MYK 
Yönetim  Kurulu’nun  onayına  sunulmasına  karar  
verilmiştir.

Ulusal  Europass  Merkezi  İzmir  Ege  
Fuarında

Türkiye  Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanlığı  İnsan  
Kaynakları  Ofisi  Koordinasyonunda  düzenlenen  
2022  Bölgesel  Kariyer  Fuarları  kapsamında  
’’İzmir  Ege  Kariyer  Fuarı’’  21-22  Mart  2022  
tarihlerinde  Ege  Üniversitesi  ev  sahipliğinde  19  
Üniversite  paydaşlığı  ile  Fuar  İzmir,  A  Holü’nde  
gerçekleştirildi.  Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  
tarafından  faaliyetleri  yürütülen  Ulusal  Europass  
Merkezi  kendisine  ayrılan  stantta  Avrupa  
Standardında  CV,  Niyet  Mektubu  Hazırlama  ve  
Europass  hakkında  bilgilendirilmelerde  bulundu  
ve ziyaretçilerin sorularını yanıtladı.

Kariyer  yolculuklarına  yön  vermek  isteyen  
öğrencilere;  AB  çapında  iş  ve  eğitim  fırsatlarına  
erişimlerini  kolaylaştıran,  herkesin  kullanımına  
açık,  ücretsiz  ve  beceri,  yeterlilik,  deneyimlerin  
tek bir yerde belgelendirilmesini sağlayan bir AB 
girişimi olan Europass Platformu tanıtıldı.

İki  gün  sürecek  fuarın  ikinci  günü  olan  22  Mart  
2022  tarihinde  ise  Kariyer  Söyleşileri  Programı  
kapsamında,  öğrencilere  “Avrupa  Standardında  
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CV,  Niyet  Mektubu  Hazırlama  ve  Europass  
Araçlarıyla  Avrupa  Fırsatlarına  Erişim”  konulu  
bilgilendirme semineri gerçekleştirilecek.

Kuyum  Ticareti  Hakkında  Yönetmelik  
Değişikliği  İle  MYK  Mesleki  Yeterlilik  
Belgesi Zorunluluğu Getirildi.

19.03.2022 tarihli ve 31783 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak  yürürlüğe  giren  Kuyum  Ticareti  
Hakkında  Yönetmelikte  Değişiklik  Yapılmasına  
Daire  Yönetmelik  kapsamında  kuyum  ticareti  
faaliyetlerini  yürüten  kişilerin  belgelendirilmesi  
Kurumumuz  tarafından  hazırlanan  “21UY0441-4  
Kuyumcu  (Perakende)”  ulusal  yeterliliğine  göre  
yetkilendirilmiş  belgelendirme  kuruluşlarınca  
yapılacaktır.

Yönetmelik  kapsamında,  Kuyumcunun  veya  
kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir 
personelinin  21UY0441-4  Kuyumcu  (Perakende)  
belgesine sahip olması gerektiği belirtilmiştir.

Bu Yönetmeliğe aykırı  hareket  edenler  hakkında 
Kanunun  18  inci  maddesinde  öngörülen  idari  
para  cezaları  Bakanlıkça  uygulanır.  Bu  yetki,  il  
müdürlükleri aracılığıyla da kullanılabilir.

Iki  Faktörlü  Kimlik  Doğrulamasi  
Ile  Europass’ta  Yeni  Oturum  Açma  
Yöntemi!

Avrupa Komisyonu tarafından güvenlik önlemlerini 
artırmaya  yönelik  yürütülen  teknik  çalışmaların  
tamamlanması  sonucunda  22.03.2022  tarihinde  
Europass  Platformunda  (www.europass.eu)  iki  
faktörlü  kimlik  doğrulaması  ile  oturum  açma  
yöntemine  geçildi.  Europass  hesaplarında  
hiçbir  değişikliğe  yol  açmayan  bu  yeni  yöntem,  
kullanıcıların  iki  adımlı  bir  oturum  açma  süreci  
izleyerek  hesaplarına  çok  daha  güvenilir  bir  
yoldan erişim sağlayabilmelerini sağlıyor.

Yeni oturum açma yöntemine geçebilmek için ne 
yapılması gerekiyor?

Halihazırda  bir  Europass  hesabınız  ve/veya  EU  
LOGIN*  hesabınız  varsa  EU  LOGIN  hesabınıza  
iki  faktörlü  kimlik  doğrulama  (2FA)  yöntemini  
eklemelisiniz.  Bunun  için  için  aşağıdaki  adımları  
izleyin.

1.EU  LOGIN  uygulamasını  mobil  cihazınıza  (cep  
telefonu veya tablet) indirin.

2.EU  LOGİN  hesabınıza  giriş  yaptıktan  sonra  
hesaba mobil cihazınızı ekleyin.

3.Talimatlar  dokümanında  açıklanan  adımları  
izleyerek süreci tamamlayın.

Bunu neden yapmanız gerekiyor?
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Ekstra veri güvenliği sağlamak için;
Dolandırıcılık faaliyetlerine maruz kalmamak için;
Kişisel  ve  hassas  verilerinizi  riske  atmadan  
herhangi bir sistemdem veya ortamdan hesabınıza 
erişebilmek için.
Arkaplan bilgisi

Europass Portalının kimlik doğrulama sisteminde 
yeni  bir  adım  uygulanmasının  nedeni  Avrupa  
Komisyonunun  kullanıcı  verilerinin  güvenliğini  
artırmak  için  uyguladığı  ekstra  önlemlerdir.  
Herhangi bir sorunuz varsa veya bu süreçle ilgili  
yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen Europass yardım 
masası ile iletişime geçin.

EU LOGİN, Avrupa Komisyonu’nun kullanıcı kimlik 
doğrulama  hizmetidir.  Yetkili  kullanıcıların  tek  
bir  e-posta  adresi  ve  şifre  kullanarak  çok  çeşitli  
Komisyon web servislerine erişmelerini sağlar.

Sınav  ve  Belgelendirme  Dairesi  
Başkanlığınca  Teknik  Uzman  Eğitimi  
Gerçekleştirildi.

Yetkilendirilmiş  belgelendirme  kuruluşlarınca  
gerçekleştirilen  sınavların  Kurum  mevzuatı  
çerçevesinde yürütülmesi ve sınavların tarafsız, adil 
ve güvenilir şekilde yapılması amacıyla hazırlanan 
Teorik  ve  Performansa  Dayalı  Sınav  Uygulama  
Rehberi  7  Mart  2022  tarihinde;  yeni  tip  korona  
virüsle  mücadele  kapsamında  yetkilendirilmiş  
belgelendirme  kuruluşlarının  ofisleri  ile  teorik  
ve  performansa  dayalı  sınav  alanlarında  alması  
gereken  önlemleri  tanımlayan  Yetkilendirilmiş  
Belgelendirme  Kuruluşlarınca  Gerçekleştirilecek  

Faaliyetlerde Yeni Tip Koronavirüs İle Mücadelede 
Alınacak  Tedbirler  Rehberi  ise  9  Mart  2022  
tarihinde güncellenmiştir.

Bahse  konu  rehberlerde  gerçekleştirilen  
güncellemeler  ile  Dış  Doğrulama  Rehberi  
hakkında  bilgilendirme  yapılmak  üzere  21  Mart  
2022  tarihinde  Kurumumuz  teknik  uzmanlarına  
yönelik eğitim düzenlenmiştir.

300’e  yakın  teknik  uzmanın  katıldığı  eğitimin  
açılışını  yapan  Sınav  ve  Belgelendirme  Dairesi  
Başkanı  Sayın  Mehmet  ORDUKAYA  rehber  
güncellemelerine  neden  ihtiyaç  duyulduğu  
konusunda  bilgilendirme  yapmış,  yapılan  
güncellemeler  ile  kalite  güvencesinden  ödün  
vermeksizin  yetkilendirilmiş  belgelendirme  
kuruluşlarının  süreçleri  daha  etkin  işletmesinin  
sağlandığı belirtmiştir.

Açılış  konuşmalarının  ardından  Birim  
Koordinatörü Elif Özlem BABAOĞLU güncellenen 
rehberler  hakkında;  Mesleki  Yeterlilik  Uzmanı  
Mustafa  ÖZGEN  ise  Dış  Doğrulama  Rehberi  ve  
dış  doğrulamalarda  teknik  uzmanların  görevleri  
hakkında bilgilendirme yapmıştır.

Eğitim  neticesinde  dış  doğrulama  havuzuna  
83  teknik  uzman  daha  katılarak  dış  doğrulama  
havuzunda  bulunan  teknik  uzman  sayısı  276’ya  
çıkmıştır.
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Ticaret  Sektöründe  1  Adet  Taslak  
Yeterlilik Görüşe Sunuldu

Ticaret  sektöründe  ulusal  yeterliliklerin  
belirlenmesi  amacıyla  Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  
ile  Antalya  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  arasında  
imzalanan  “Ulusal  Yeterlilik  Hazırlama  İşbirliği  
Protokolü”  kapsamında  1  adet  Taslak  Yeterlilik  
hazırlandı.  Antalya  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  
tarafından  hazırlanan  “Araç  Kiralama  Danışmanı  
(Seviye  4)  ”  taslak  yeterliliği  ilgili  tarafların  
görüşüne sunuldu.

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

Görüş  alma  süreci  18.04.2022  tarihinde  
tamamlanacak  olup,  taslak  yeterlilik,  gelen  
görüşler doğrultusunda Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından gözden geçirildikten sonra, MYK 
Ticaret Sektör Komitesinin görüşüne sunulacaktır.

MYK  Toplumsal  ve  Kişisel  Hizmetler  
Sektör  Komitesi  20.Toplantısını  
Gerçekleştirildi.

MYK  Toplumsal  ve  Kişisel  Hizmetler  Sektör  
Komitesi, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği  tarafından güncellenen “Havuz Operatörü 
(Seviye 4)” ve “Halı Temizleme ve Bakım Elemanı 
(Seviye 3)” standartları ile standartlara bağlı olarak 
hazırlanan taslak yeterlilikleri incelemek üzere 21 
Mart 2021 tarihinde toplantı gerçekleştirdi.

Komite  güncellenen  standartlar  ve  hazırlanan  
yeterlilikleri  incelenmiş,  gerekli  düzeltmelerin  
yapılmasının  ardından  MYK  Yönetim  Kurulu’nun  
onayına sunulmasına karar vermiştir.

Ulusal  Europass  Merkezi,  İskenderun  
Teknik  Üniversitesi  Öğrencilerine  
Yönelik  Europass  Semineri  
Gerçekleştirdi
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Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  tarafından  faaliyetleri  
yürütülen  Ulusal  Europass  Merkezi  24  Mart  
2022  tarihinde  İskenderun  Teknik  Üniversitesi  
öğrencilerine yönelik çevrim içi Europass semineri 
gerçekleştirdi.  “Avrupa  Standardında  CV,  Niyet  
Mektubu  Hazırlama  ve  Europass  Araçlarıyla  
Avrupa  Fırsatlarına  Erişim”  konulu  bilgilendirme  
seminerinde iş ve eğitim fırsatlarına erişim, kariyer 
gelişimi,  Avrupa  Gönüllü  Hizmeti  ve  Erasmus+  
programlarını da içeren uluslararası hareketlilikler 
hakkında öğrencilere bilgiler verildi.

Etkinlikte öğrencilere Europass kullanarak, çevrim 
içi  ve  kullanıcı  dostu  bir  platform aracılığıyla;  iş,  
eğitim, staj ve gönüllülük projeleri başvurularında 
kullanabilecekleri  diledikleri  sayıda  Europass  CV 
ve Niyet Mektubu üretebileceklerinden bahsedildi. 
Orijinal  diplomalar  ve  diğer  mesleki  sertifikalar  
açıklayıcı  bilgiler  içermediklerinden  dolayı  yurt  
dışında  bir  kurum/kuruluşa  ek  açıklamalar  
olmadan  bir  diplomanın  düzey  ve  işlevini  
kabul  ettirmek  son  derece  güçtür.  Bu  nedenle  
öğrencilere; becerilerini, yeterlilik ve kazanımlarını 
işverenlere daha iyi ifade edebilmelerini sağlayan 
ve  mezun  olduklarında  elde  edecekleri  Yüksek  
Öğretim diplomalarına dair faydalı bilgiler içeren 
Diploma Eki hakkında bilgiler verildi.

İnşaat Sektöründe Güncellenen 2 adet 
Ulusal  Meslek  Standardı  ve  Ulusal  
Yeterlilik Görüşe Sunuldu.

MYK’nin  operasyon  faydalanıcısı  olduğu  
Türkiye  Yeterlilikler  Sisteminin  ve  Çerçevesinin  
Uygulanması  Projesinin  (TUYEP)  hibe  

bileşenlerinden  olan  ‘‘VOC  Test  Merkezleri-
III  Hibe  Programı’’  kapsamında  yetkilendirilen  
Yeryüzü  Mühendisleri  Derneği  tarafından,  inşaat  
sektöründe  yayımlanan  “Tarihi  Eser  Koruma  ve  
Restorasyon  Elemanı  (Seviye  5)  ve  Tarihi  Eser  
Koruma  ve  Restorasyon  Elemanı  (Seviye  4)”  
ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerinin 
güncelleme çalışması yapılmıştır.

İlgili  kurum  ve  kuruluşların  görüşüne  sunulmuş  
olan  güncellenmiş  ulusal  meslek  standartları  ve  
ulusal  yeterliliklere  ulaşmak  ve  görüş  bildirmek  
için tıklayınız.

Görüş  alma  süreci  15  Nisan  2022  tarihinde  
tamamlanacak  olup,  güncellenen  dokümanlar,  
Yeryüzü  Mühendisleri  Derneği  tarafından  gelen  
görüşler  doğrultusunda  gözden  geçirildikten  
sonra  MYK  İnşaat  Sektör  Komitesinin  görüşüne  
sunulacaktır.

Yaygın  eğitim  sertifika  programlarına  
ait  yeni  europass  sertifika  ekleri  
yayınlanmıştır.

Milli  Eğitim  Bakanlığı  tarafından  TYÇ  Seviyesi  
bulunmayan Yaygın Eğitim Sertifika Programlarına 
ait hazırlanan Europass Sertifika Ekleri, Europass 
Sertifika  Eki  veri  tabanına  eklenmiştir.  88  Adet  
Yaygın Eğitim Programı için düzenlenen Sertifika 
Programlarına  ait  Europass  Sertifika  Eklerine  
aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

ht tps ://europass .gov.t r/ser t i f i kaek i/83-
europass/sertifika-ekleri/423-meb-yayg-n-
egitim-europass-sertifika-ekleri-bu-sertifika-
programlar-n-n-seviyeleri-bulunmamaktad-r.
html
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Europass  Sertifika  Eki,  mesleki  sertifika  ve  
yeterlilik belgelerinin ulusal ve uluslararası alanda 
anlaşılması ve tanınması için düzenlenen belgedir. 
Sertifikanın  kazandır  dığı  beceri  ve  yeterliliklerin  
anlaşılmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Sertifika 
Eki, asıl ser tifika beraberinde kullanılır. Asıl sertifi-
kanın  sağlıklı  şekilde  değerlendirilmesini  ve  ilgili  
makamlar tarafından anlaşılmasını ve tanınma sını 
kolaylaştırır.

Europass  Sertifika  Ekleri  tüm  Avrupa’da  aynı  
formatta düzen lenir.

Türkiye’de  hazırlanmış  tüm  Europass  Sertifika  
Ekleri  Mesleki  Yeterlilik  Kurumu Ulusal  Europass  
Merkezi  bünyesinde  oluşturulan  Europass  
Sertifika Eki Veri Tabanında yayınlanmaktadır.

Aynı  kuruluş  tarafından  düzenlenmiş  aynı  
sertifikaya sahip tüm bireyler, ilgili Sertifika Ekini, 
Sertifika Eki Veri Tabanından indirerek sertifikanın 
aslı ile beraber kullanabilirler.

“sertifika.europass.gov.tr”

Sertifika  ekinizi  indirmek  için  sertifika  eki  veri  
tabanını ziyaret edin…

Enerji Sektöründe 2 Adet Ulusal Meslek 
Standardı Güncellendi.

Balıkesir  Üniversitesi  Sürekli  Eğitim  Uygulama  
ve  Araştırma  Merkezi  tarafından,  Rüzgar  Güç  

Sistemi  Personeli  (Seviye  4)  ve  Rüzgar  Güç  
Sistemi Personeli  (Seviye 5) olmak üzere 2 adet 
ulusal  meslek  standardı  ve  ulusal  yeterliliği  
güncellenerek  ilgili  kurum ve  kuruluşlara  görüşe  
gönderilmiştir.

Söz  konusu  güncellenmiş  ulusal  meslek  
standartları ve ulusal yeterlilikler için görüş alma 
süreci 24/04/2022 tarihinde tamamlanacaktır.

Gelen  görüşler  doğrultusunda  güncellenmiş  2  
adet  ulusal  meslek  standardı  ve  2  adet  ulusal  
yeterlilik gözden geçirildikten sonra MYK Sektör 
Komitesinin görüşüne sunulacaktır.

Makine  ve  Kimya  Endüstrisi  Anonim  
Şirketi  (MKE)  Üst  Yönetimine  

Ulusal  Yeterlilik  Sistemi  Hakkında  
Bilgilendirme Yapıldı
Türk  savunma  sanayiinin  öncülüğünü  üstlenmiş  
olan  ve  15.  yüzyıl  Osmanlı  İmparatorluğu  
dönemine değin uzanan köklü bir geçmişe sahip 
olan Makine ve Kimya Endüstrisi  (MKE) Anonim 
Şirketi’nin  daveti  üzerine  MKE  Üst  Yönetimi,  
Fabrika  Müdürleri,  İnsan  Kaynakları  Yöneticileri  
ve  İş  Sağlığı  ve  Güvenliği  Uzmanlarına  yönelik  
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bilgilendirme 
yapıldı.
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MKE Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ali KESKİNKILIÇ 
takdimi  ve  Kurum  Başkan  Yardımcımız  Sayın  
Metin  KARAMAN’ın  açılış  konuşmaları  ile  
başlayan toplantıda Birim Koordinatörü Abdullah 
ÖZDEMİR  tarafından  ulusal  yeterlilik  sistemi,  
sistemin bileşenleri ve konunun MKE için stratejik 
önemi hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Savunma  sanayiinde  ihtiyaç  duyulan  yeni  ulusal  
meslek  standartları  ve  ulusal  yeterliliklerin  
MKE  Akademi  bünyesinde  geliştirilmesi  dahil  
olmak  üzere  MYK  ile  işbirliklerinin  artırılması  
kararlaştırılan  toplantıda  katılımcıların  mevzuat  
uygulamalarına  ilişkin  soruları  cevaplandırılarak  
Genel  Müdür  Yardımcısı  Sayın  Arel  ÇAĞMAN’ın  
ve  Kurum  Başkan  Yardımcımız  Sayın  Metin  
KARAMAN’ın  katılımlarıyla  kapanış  konuşmaları  
ile toplantı sonlandırıldı.

MYK,  Düzce’de  Verimlilik  22  “Ben  De  
Varım” Etkinliğine Katıldı.
MYK,  Düzce  Üniversitesi’nin  24-25  Mart  2022  
tarihlerinde  düzenlediği  Verimlilik  22  “Ben  De  
Varım” etkinliğine katıldı.

Düzce  Üniversitesi  Cumhuriyet  Konferans  
Salonunda  gerçekleştirilen  24  Mart  2022  tarihli  
programda  Mesleki  Yeterlilik  Uzmanı  Mustafa  

ÖZGEN  tarafından  “MYK  ve  Kamu  Sektöründe  
Kalite  ve Verimlilik  Uygulamaları”  konulu sunum 
yapıldı.  Özel  sektör  temsilcilerinin  de  konuşma  
yaptığı  programın  sonunda  katılımcıların  
soruları  yanıtlandı.  Programın  kapanışında  ise  
konuşmacılara plaket takdim edildi.

Sınav  ve  Belgelendirme  Dairesi  
Başkanlığınca  Yetkilendirilmiş  
Belgelendirme  Kuruluşlarına  Yönelik  
Eğitim Gerçekleştirildi.

Yetkilendirilmiş  belgelendirme  kuruluşlarınca  
gerçekleştirilen  sınavların  Kurum  mevzuatı  
çerçevesinde  yürütülmesi  ile  birlikte  sınavların  
tarafsız,  adil  ve  güvenilir  şekilde  yapılması  
amacıyla hazırlanan Teorik ve Performansa Dayalı 
Sınav  Uygulama  Rehberi  7  Mart  2022  tarihinde;  
yeni  tip  korona  virüsle  mücadele  kapsamında  
yetkilendirilmiş  belgelendirme  kuruluşlarının  
ofisleri  ile  teorik  ve  performansa  dayalı  sınav  
alanlarında alması gereken önlemleri  tanımlayan 
Yetkilendirilmiş  Belgelendirme  Kuruluşlarınca  
Gerçekleştirilecek  Faaliyetlerde  Yeni  Tip  
Koronavirüs  İle  Mücadelede  Alınacak  Tedbirler  
Rehberi ise 9 Mart 2022 tarihinde güncellenmiştir.

Bahse  konu  rehberlerde  gerçekleştirilen  
güncellemeler  hakkında  bilgilendirme  yapılmak  
üzere  24  Mart  2022  tarihinde  Kurumumuz  
tarafından  yetkilendirilmiş  belgelendirme  
kuruluşlarına eğitim düzenlenmiştir.
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Yoğun  katılım  nedeniyle  video  konferansın  yanı  
sıra  Youtube  üzerinden  canlı  yayın  yapılmış,  
toplamda 450 katılımcı  ile  eğitim icra  edilmiştir.  
Eğitimin  açılışını  yapan  Sınav  ve  Belgelendirme  
Dairesi Başkanı Sayın Mehmet ORDUKAYA rehber 
güncellemelerine  neden  ihtiyaç  duyulduğu  
konusunda  bilgilendirme  yapmış,  yapılan  
güncellemeler  ile  yetkilendirilmiş  belgelendirme  
kuruluşlarının  süreçlerini  kalite  güvencesinden  
ödün  vermeksizin  daha  etkin  işletmesinin  
sağlandığı belirtmiştir.

Açılış konuşmalarının ardından Birim Koordinatörü 
Elif  Özlem  BABAOĞLU  güncellenen  rehberler  
hakkında  bilgilendirme  yapmış  ve  kuruluş  
temsilcilerinin sorularını yanıtlamıştır.

Turizm,  Konaklama,  Yiyecek-İçecek  
Hizmetleri  Sektöründe  Mesleki  
Yeterliliklerin  Belgelendirilmesi  
Hibe  Projesi  Kapanış  Toplantısı  
Gerçekleştirildi.

Kurumumuz  ve  Avrupa  İmar  ve  Kalkınma  
Bankası  (EBRD)  işbirliğinde  yürürlüğe  
konulan  Turizm,  Konaklama,  Yiyecek-İçecek  
Hizmetleri  Sektöründe  Mesleki  Yeterliliklerin  
Belgelendirilmesi  Hibe  Projesi  kapanış  toplantısı  
10 Mart 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.  
Kapanış  toplantısına  Kurum  Başkanımız,  
yöneticilerimiz  ve  personellerimiz,  Avrupa  İmar  
ve Kalkınma Bankası (EBRD) yöneticileri ve Hibe 

projesinde yer alan Yetkilendirilmiş Belgelendirme 
Kuruluşlarımızın  temsilcilerinin  katılım  sağladığı  
kapanış  toplantısının  açılış  konuşması  Kurum  
Başkanımız  Sayın  Adem  CEYLAN  tarafından  
gerçekleştirildi.

Sayın  Ceylan  açılış  konuşmasında  Kurumun  
çalışma  hayatının  ihtiyaç  duyduğu  nitelikli  ve  
belgeli  işgücünün  oluşturulmasında  özellikle  
tehlikeli  ve  çok  tehlikeli  mesleklerde  büyük  bir  
yol  kat  ederek  2  milyon  200 bin  kişinin  mesleki  
yeterliliklerinin  belgelendirildiğini  ifade  ederek  
önümüzdeki  dönemlerde az tehlikeli  sektörlerde 
de belgelendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması 
için kurulması  işbirliklerinin hayata geçirileceğini  
belirtti.  Sayın  Ceylan  ayrıca  Avrupa  İmar  ve  
Kalkınma  Bankası  tarafından  sağlanan  hibe  
desteği  ile  Turizm,  Konaklama,  Yiyecek-İçecek  
Hizmetleri  Sektöründe  Mesleki  Yeterliliklerin  
Belgelendirilmesi  Hibe  Projesi  kapsamında  
2000’den  fazla  çalışanın  Mesleki  Yeterlilik  
Belgesi  almaya  hak  kazandığını  ifade  ederek  
Turizm,  Konaklama,  Yiyecek-İçecek  Hizmetleri  
Sektöründe  belgelendirme  faaliyetlerinin  daha  
yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdürüleceğini 
söyledi.

Açılış  konuşmalarının ikincisi  ise Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası Ankara Ofis Başkanı ve Türkiye 
Başkan  Vekili  Sayın  Mehmet  ÜVEZ  tarafından  
gerçekleştirildi.  Sayın  ÜVEZ  konuşmasında  
Avrupa  İmar  ve  Kalkınma  Bankasının  ülkemiz  
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genelinde  yaptığı  yatırım  ve  desteklerden  söz  
ederek, bankanın özellikle ülkemizin nitelikli insan 
kaynağının  oluşturulmasında  özel  sektöre  de  
destek  vererek  Mesleki  Yeterlilik  Sistemine  katkı  
sağlamaya devam edeceğini ve Mesleki Yeterlilik 
Kurumu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının 
önümüzdeki günlerde başta dijital dönüşüm, yeşil 
enerji  olmak  üzere  ihtiyaç  duyulan  alanlarda  da  
yeni  işbirliklerinin  hayata  geçirilebileceğini  ifade  
etti.

Açılış konuşmalarının ardından Kurum Başkanımız 
Sayın  Adem CEYLAN,  Avrupa İmar  ve  Kalkınma 
Bankası  Ankara  Ofis  Başkanı  ve  Türkiye  Başkan  
Vekili  Sayın  Mehmet  ÜVEZ,  Kurum  Başkan  
Yardımcımız  Sayın  Metin  KARAMAN,  Sınav  ve  
Belgelendirme Dairesi Başkanımız Sayın Mehmet 
ORDUKAYA  ve  Uluslararası  İlişkiler  ve  Avrupa  
Birliği Dairesi Başkanı Sayın İsmail ÖZDOĞAN’IN 
katılımları ile hibe projesinde yer alarak sınav ve 
belgelendirme faaliyetlerini başarı ile tamamlayan 
yetkilendirilmiş  belgelendirme  kuruluşlarımızın  
temsilcilerine plaket takdimi gerçekleştirildi.

Sonrasında  hibe  projesi  kapsamında  
gerçekleştirilen  faaliyetlere  ilişkin  Sınav  ve  
Belgelendirme  Dairesi  Başkanlığı  tarafından  
hazırlanan proje tanıtım filminin gösterimi yapıldı. 
Toplantı akşam yemeği ve akabinde aile fotoğrafı 
ile son buldu.

Ulusal Europass Merkezi ODTÜ Kariyer 
Fuarında!

Ulusal Europass Merkezi, 28-29 Mart 2022 tarihleri 
arasında  ODTÜ  Kültür  ve  Kongre  Merkezinde  
gerçekleştirilen  Geleneksel  ODTÜ  Kariyer  
Fuarına katılım sağladı. Fuar kapsamında, beceri 
ve  yeterliliklerin  standart  biçimde  kayıt  altına  
alınmasını  ve  daha iyi  anlaşılmasını  destekleyen,  
Avrupa’da  eğitim  ve  çalışma  hakkında  bireylere  
güvenilir  bilgiler  sunan  AB  şeffaflık  aracı  olan  
Europass öğrencilere tanıtıldı.

Fuar sürecinde Europass Platformu’nu kullanarak, 
Europass  CV  ve  Niyet  Mektubu  Hazırlama  
konusunda  bilgiler  öğrencilerle  paylaşıldı.  
Özellikle Europass CV’nin kullanıcı dostu ve kolay 
oluşturulabilir  olmasının  yanında  deneyimleri  az  
olsa  bile  güçlü  olan  özellikleri  ortaya  çıkartıyor  
olmasının  avantajları  aktarıldı.  Europass  
Platformu’nun;  kişisel  bir  profil  oluşturmayı  ve  
yönetmeyi  sağladığı,  farklı  başvurulara  yönelik  
istenilen  sayıda  CV ve  Niyet  Mektubu  hazırlama 
olanağı  sunduğu  ve  ilgi  alanları,  hedefler  ve  
beklentiler  tanımlamayı  ve  takip  edilmesini  
sağladığından öğrencilere bahsedildi.

4 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi

Tekstil,  Hazır  Giyim,  Deri  sektöründe;  Çerkezköy  
Organize  Sanayi  Bölgesi  ve  Ticaret  sektöründe;  
Gıda  Perakendecileri  Derneği  (GPD)  tarafından  
değerlendirilen  ve  beş  yıllık  süresi  dolan  Ulusal  
Meslek  Standartları,  gerekli  güncellemeler  
yapılarak  revize  edilmiş  ve  25  Mart  2022  tarihli  
ve  31789  sayılı  Resmî  Gazete’  de  yayımlanarak  
yürürlüğe girmiştir.
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Revize edilen ve yürürlüğe konulan Ulusal Meslek 
Standartları aşağıda olduğu gibidir;

Tekstil  Laborantı  (Seviye  4)  Ulusal  Meslek  
Standardı
Tekstil  Laboratuvar  Sorumlusu  (Seviye  5)  Ulusal  
Meslek Standardı
Kasiyer (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
Mağaza  Satış  Alanı  Geliştirme  ve  Yerleştirme  
Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Revize  Ulusal  Meslek  Standardı  sayısı  328’e  
ulaşmıştır.

Voc-Test  Merkezleri-Iıı  Hibe  Programı  
Kapsamında  Yürütülen  Projelere  
Yönelik  Değerlendirme  Toplantısı  
Gerçekleştirdi

MYK’nin  operasyon  faydalanıcısı  olduğu  ve  
Avrupa  Birliği  Katılım  Öncesi  Yardım  Aracı  (IPA  
II) İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel 
Operasyonel  Programı  (İESP  SOP)  kapsamında  
finanse  edilen  “Türkiye  Yeterlilikler  Sisteminin  
ve  Çerçevesinin  Uygulanması  Operasyonu  
(TUYEP)”nun hibe bileşenlerinden biri olan VOC-
Test  Merkezleri-III  Hibe  Programı  kapsamında  
yürütülen hibe projelerine yönelik Değerlendirme 
Toplantısı 28 Mart 2022 tarihinde çevrim içi olarak 
gerçekleştirilmiştir.

MYK  Başkanı  Sayın  Adem  CEYLAN’ın  açış  
konuşmasıyla  başlayan  toplantıda  23  hibe  
faydalanıcısının  yürüttüğü  projelerde  bugüne  

kadar gerçekleştirilen faaliyetler, mevcut ulaşılan 
durum ve kalan uygulama süresine yönelik genel 
bir değerlendirme yapılmıştır.

Teknik  bilgilendirme  ve  önümüzdeki  süreçlere  
yönelik  tedbir  ve  tavsiyelerin  konuşulduğu  
toplantı  proje  yürüten  tüm  kuruluşlarımıza  
faydalı  olması  amacıyla  düzenlenmiş  olup,  Daire  
Başkanları Sayın İsmail ÖZDOĞAN, Yaprak AKÇAY 
ZİLELİ ve Mehmet ORDUKAYA tarafından yapılan 
bilgilendirmelere de yer verilmiştir.

Toplantının  son  bölümünde  faydalanıcı  kuruluş  
temsilcilerinin  MYK  yetkilendirme  süreçleri,  
TÜRKAK akreditasyon süreçleri ve proje uygulama 
dönemine ilişkin tematik soruları cevaplanmıştır.

Solar İstanbul Fuarına Katılım Sağlandı.

Solar  İstanbul  Güneş  Enerjisi,  Depolama,  
E-mobilite,  Dijitalizasyon  Fuarı  ve  Konferansı  
kapsamında  güneş  enerjisi  alanında  sınav  ve  
belgelendirme yapmak üzere Kurumumuz ile ön 
sözleşme  imzalamış  GÜNDER  Mesleki  Yeterlilik  
Merkezinin  katkıları  ile  düzenlenen  “Güneş  
Enerjisi  Sektöründe  Sertifikalı  Kariyer”  başlıklı  
panele  katılım  sağlanmıştır.  Söz  konusu  panele  
Kurumumuzu  temsilen  Sınav  ve  Belgelendirme  
Dairesi Başkanlığında görevli Birim Koordinatörü 
Elif  Özlem  BABAOĞLU’nun  yanı  sıra  TEDAŞ  
Mesleki  Sınav  ve  Belgelendirme  Müdürü  Şefik  
ÖZER ile TEDAŞ Yenilenebilir Enerji Projeleri Şefi 
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Fırat ÖNCİN katılım sağlamıştır.

Panelde  Kurumumuz  temsilcisi  Sayın  Elif  Özlem 
BABAOĞLU  ulusal  yeterlilik  sistemi  ile  enerji  
sektöründe  Kurumumuz  faaliyetleri  hakkında  
bilgilendirme gerçekleştirmiştir. TEDAŞ temsilcisi 
Sayın Şefik  ÖZER yetkilendirilmiş  belgelendirme 
kuruluşu  açısından  güneş  enerjisi  alanında  
belgelendirme  faaliyetlerinden  bahsederken  
yine TEDAŞ temsilcisi Sayın Fırat ÖNCİN nitelikli 
personelin  saha  uygulamalarındaki  önemine  
vurgu yapmıştır.

Sunumlar  sonrasında  panelistler  izleyicilerin  
sorularını yanıtlamıştır.

İklim  değişikliği  sorunun  ve  alternatif  enerji  
kaynaklarının  daha  da  önem  kazandığı  
bugünlerde Kurumumuz yenilenebilir temiz enerji 
alanında da nitelikli ve belgeli işgücünün sektöre 
kazandırılması için gerekli çalışmaları yürütmeye 
devam edecektir.

Turizm,  Konaklama,  Yiyecek-İçecek  
Hizmetleri  Sektöründe  Kebapçı  
(Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı ve 
Ulusal Yeterliği Güncellendi

MYK’nin  operasyon  faydalanıcısı  olduğu  
Türkiye  Yeterlilikler  Sisteminin  ve  Çerçevesinin  
Uygulanması  Projesinin  (TUYEP)  hibe  
bileşenlerinden olan ‘‘VOC Test Merkezleri-III Hibe 
Programı’’  kapsamında yetkilendirilen Gaziantep 
Ticaret  Odası  tarafından  güncellenen  “Kebapçı  

(Seviye  3)”  meslek  standardı  ve  yeterliliği  ilgili  
tarafların görüşüne sunuldu.

İlgili  tarafların  görüşüne  sunulmuş  olan  
güncellenmiş  meslek  standardı  ve  yeterlilik  ile  
ilgili daha fazla bilgi edinmek ve görüş bildirmek 
için tıklayınız.

Görüş  alma  süreci  14  Nisan  2022  tarihinde  
tamamlanacak  olan  güncellenmiş  meslek  
standardı  ve  yeterlilik,  gelen  görüşler  
doğrultusunda  gözden  geçirildikten  sonra  MYK  
Turizm,  Konaklama,  Yiyecek-İçecek  Hizmetleri  
Sektör Komitesinin görüşüne sunulacaktır.

Enerji  Sektöründe  4  Ulusal  Yeterlilik  
Kabul Edildi.

Türkiye  Odalar  ve  Borsalar  Birliği  tarafından  
hazırlanan  Bireysel  Isıtma  Tesisatçısı  (Seviye  4),  
Isıtma Sistemleri Servis Elemanı (Seviye 4), Isıtma 
Sistemleri  Servis  Uzmanı  (Seviye  5),  Merkezi  
Isıtma  Tesisatçısı  (Seviye  4)  Ulusal  Yeterlilikleri  
MYK  Yönetim  Kurulunun  16/02/2022  tarihli  
ve  2022/39  sayılı  kararı  ile  onaylanarak  Ulusal  
Yeterlilik olarak yürürlüğe girmiştir.

Ulusal  Yeterliliklerde  Belgelendirme  Süreci  Nasıl  
İşleyecek?  

MYK  tarafından  kabul  edilen  ulusal  yeterliliklere  
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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.

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.

TYÇ  Kurulu  38.  Toplantısı  
Gerçekleştirildi.

TYÇ Kurulu 38. Toplantısı 29 Mart 2022 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir.

Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  Başkanı  Sn.  Adem  
CEYLAN başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 
gündem  maddeleri  uyarınca  ilk  olarak  TYÇ  
2021  Yılı  Faaliyet  Raporu  ve  2022  Faaliyet  Planı  
sunulmuş  ve  Kurul  üyelerince  istişare  edilerek  
onaylanmıştır.

Toplantının  ikinci  gündem  maddesi  ise  
yeterliliklerin  TYÇ’ye  yerleştirilmesi  olarak  
belirlenmiştir.  Konu  hakkında  bilgilendirici  
bir  sunum  gerçekleştirilmiş  ardından  TYÇ’ye  
yerleştirme  başvurusunda  bulunulan  yeterlilikler  
Kurul üyelerinin değerlendirmelerine sunulmuştur.

Yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dâhil 
Edilmesi Sürecinde Uygulanacak Usul ve Esaslar 
ve  TYÇ  Dairesi  Başkanlığı  tarafından  hazırlanan  
İnceleme Raporu doğrultusunda başvuru konusu 
yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesine oybirliğiyle 
karar verilmiştir.

Böylece  MYK  sorumluluğunda  bulunan  30  
yeterlilik  ve  YÖK  sorumluluğunda  bulunan  13  
yükseköğretim  yeterliliği  daha  TYÇ’nin  ilgili  
seviyelerine  yerleştirilmiştir.  Bu  kararla  birlikte  
TYÇ’ye  yerleştirilen  yeterlilik  sayısı  282’ye  
yükselmiştir.

TYÇ’ye yerleşen yeterliliklerin listesine bu adresten 
erişilebilmektedir.

TYÇ  Kurulu  38.  Toplantısı  yapılan  genel  bir  
değerlendirmenin ardından sona ermiştir.

Toplantıya  katılım  sağlayarak  değerli  görüş  ve  
önerilerini  paylaşan  tüm  üyelerimize  teşekkür  
ederiz.
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Avrupa  Eğitim  Vakfı  (ETF)  Direktörü  
ve beraberindeki heyet MYK’yı Ziyaret 
Etti.

Avrupa  Eğitim  Vakfı  (ETF)  Direktörü  Xavier  
Matheu de Cortada, Direktör Yardımcısı Georgios 
ZISIMOS,  ETF  Türkiye  koordinatörü  Uzman  Lida  
KİTA ve AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi 
Prof.  Dr.  Mustafa  Balcı’dan  oluşan  heyet,  MYK  
Başkanı Adem CEYLAN’ı 29 Mart 2022 tarihinde 
ziyaret etti.

ETF  üst  yönetimindeki  değişiklik  sonrası  
Kurumumuza gerçekleştirilen ziyarette ETF ile iş 
birliği halinde yapılacak akran öğrenme etkinlikleri, 
Türkiye  Yeterlilikler  veri  tabanına  yönelik  
çalışmalar, TUYEP kapsamında gerçekleştirilecek 
faaliyetler,  geçici  koruma  altındakilere  yönelik  
çalışmalar,  Avrupa  İmar  ve  Kalkınma Bankası  ile  
olası iş birlikleri de değerlendirmeye alındı.

TYÇ’nin  uygulanması  aşamasında  
gerçekleştirilecek  çalışmalar  ve  önümüzdeki  
döneme  ilişkin  muhtemel  iş  birlikleri  konusunda  
görüş alışverişi yapıldı.

YBK’lar  ile  ilgili  daha  önce  yapılan  çalışmaların  
etkinliği  ve  bunların  devamının  getirilmesi,  ETF  
tarafından  çalışmalarına  başlanacak  istihdam  
araştırmaları,  becerilerin  değişimi  konusunda  
iş  birliği  alanlarıyla  ilgili  bilgi  paylaşımında  
bulunuldu.

Yeterlilik veritabanları ile ilgili çalışmalarda iş birliği 

sağlanması  konusu  değerlendirildi.  Sayın  Adem  
CEYLAN ve ETF temsilcileri bu süreçte her türlü 
teknik  iş  birliğinin  sağladığı  katkılara  değinerek  
yakın  iş  birliğinin  sürdürülmesi  konusundaki  
önemi vurguladılar.
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