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Ulaştırma, Lojistik Ve Haberleşme 
Sektöründe Güncellenen 4 UMS ve 
4 UY Görüşe Çıktı.

MYK Çalışma Grubu tarafından “Demiryolu 
Yol Kontrol Görevlisi (Seviye 4), Demiryolu 
Yol Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi
Operatörü (Seviye 4), Demiryolu Yol Yapım, 
Bakım ve Onarımcısı (Seviye 3) ve Demiryolu 
Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı (Seviye 5)” 
ulusal meslek standartlarının ve bu
standartlara bağlı olarak hazırlanan ulusal 
yeterliliklerinin revizyon çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda,
güncellenmiş meslek standartları ve
yeterlilikler ilgili tarafların görüşüne sunuldu.

Görüş alma süreci 22 Haziran 2020 tarihinde 
tamamlanacak olup, güncellenmiş meslek 
standartları ve yeterlilikler gelen görüşler 
doğrultusunda MYK Çalışma Grubu
tarafından gözden geçirildikten sonra MYK 
Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör 
Komitesinin görüşüne sunulacaktır.

Toplumsal ve Kişisel Hizmetler 
Sektör Komitesi 17. Toplantısını 
Gerçekleştirdi.

MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör 
Komitesi, Koku Kültürü Derneği tarafından 
hazırlanan “Koku Uzmanı (Seviye 5)” taslak 
yeterliliğini incelemek üzere 22 Mayıs 2020 
tarihinde video konferans şeklinde bir
toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda komitenin 
dördüncü dönem başkanlığına Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarları Konfederasyonu temsilcisi 
Ayşe KURTÖNAL, başkan vekilliğine Milli
Eğitim Bakanlığı temsilcisi Yüksel SELVİ
oybirliği ile seçildi.

MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör 
Komitesi üyelerinin yanı sıra Koku Kültürü 
Derneği temsilcilerinin de katılım sağladığı 
toplantıda, “Koku Uzmanı (Seviye 5)” taslak 
yeterliliğinin Komitede alınan kararlar
doğrultusunda düzenlenerek MYK Yönetim 
Kurulu’nun onayına sunulmasına karar
verilmiştir.
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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. 

Medya, İletişim ve Yayıncılık
Sektöründe İşaret Dili Çevirmeni 
(Seviye 6) Ulusal Yeterliliği Kabul 
Edildi.

Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektöründe, 
İstanbul Üniversitesi tarafından hazırlanan 
“İşaret Dili Çevirmeni (Seviye 6)” Ulusal
Yeterliliği MYK Medya, İletişim ve
Yayıncılık Sektör Komitesi tarafından
incelenerek, komite üyelerinin görüş ve
değerlendirmeleri doğrultusunda
düzenlenmiş ve MYK Yönetim Kurulunun 
29.04.2020 tarihli ve 2020/56 sayılı kararı ile 
onaylanarak Ulusal Yeterlilik olarak yürürlüğe 
girmiştir.

Söz konusu Ulusal Yeterliliğe 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.
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Toplantı kapsamında otomotiv sektöründeki 
gelişmeler, sektörün mevcut ve
gelecekteki işgücü beceri talepleri, beceri 
talebinin nasıl karşılanacağı ve eğitim
sisteminin bu kapsamdaki rolü üzerine ulusal 
paydaşların katkısıyla değerlendirmeler
yapılmıştır.

Söz konusu toplantıya Mesleki Yeterlilik 
Kurumu Otomotiv Sektör Sorumlusu Ceren 
MABOÇOĞLU katılım sağlayarak MYK
tarafından otomotiv sektöründe yapılan
çalışmalar aktarılmıştır.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve ETF 
Operasyon Daire Başkanı tarafından yapılan 
konuşmalarla başlayan toplantının ilk
kısmında otomotiv sektöründeki gelişmeler 
üzerinde durulmuştur.

Toplantının ikinci kısmında ise tartışma
oturumları oluşturulmuş, otomotiv
sektöründeki değişim dinamikleri,
önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak yeni 
meslekler ve aranacak işgücü becerileri ve 
gelecekteki yeni işgücü beceri ihtiyaçlarına 
cevap verecek girişimler ekrana yansıtılan 
sorular üzerinden tartışılmıştır. Toplantı,
oturumlarda çıkan önemli sonuçların
değerlendirilmesiyle ve bir sonraki süreçte 
proje kapsamında yapılacaklar ile ilgili
bilgilendirmenin yapılmasıyla sona ermiştir. 
Türkiye’de Mayıs ve Haziran 2020 tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek olan otomotiv 
sektörü vaka çalışması kapsamında bulunan 
veriler Temmuz 2020’de nihai hale
getirilecektir.

MYK, Avrupa Eğitim Vakfı
tarafından Otomotiv Sektöründe 
Yaşanan Gelişmelere yönelik
düzenlenen toplantıya katılım
sağladı.

Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) tarafından
teknolojik değişimler ve inovasyon ile
küreselleşme, tüketici tercihleri, iklim ve 
nüfus değişiklikleri, göç ve benzeri diğer 
değişim dinamiklerinin ortak ülkelerdeki belli 
sektörlerde mesleklerin doğasını ve beceri 
taleplerini nasıl etkileyeceğini incelemek 
üzere yeni bir proje başlatılmıştır. Bu proje 
ile belli sektörlerdeki mesleklerde değişen ve 
ihtiyaç duyulan yeni beceriler belirlenmeye 
çalışılmış, şirketlerin ihtiyaç duydukları yeni 
nesil işgücünün yapısı ve bu işgücünün
oluşturulmasında eğitim ve öğretim
sisteminin rolünün araştırılması
amaçlanmıştır.

Bahse konu proje kapsamında, yeni
teknolojilerin kullanılmaya başlanması, iklim 
değişikliği, küreselleşme gibi değişim
dinamiklerinden kaynaklanan inovasyonu 
araştırmak üzere ETF tarafından “vaka
çalışması” yaklaşımı uygulanmış,
derinlemesine analiz yapmak üzere
ülkemizde otomotiv sektörü seçilmiştir. Bu 
bağlamda, Türkiye’de otomotiv sektörünün 
geleceğini ve işgücü beceri ihtiyaçlarını
belirlemek üzere 18 Mayıs 2020 tarihinde 
video konferans yoluyla bir toplantı
gerçekleştirilmiştir.
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Yetkilendirilmiş Belgelendirme
Kuruluşlarının yıllık gözetimleri 
uzaktan denetim yöntemiyle
yapılmaya başlandı.

MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 
Olağanüstü Durumlarda Kurum
Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Rehber 
kapsamında Yetkilendirilmiş Belgelendirme 
Kuruluşlarının kapsam güncellemeyi de
içeren yıllık gözetimleri uzaktan denetim 
yöntemiyle gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 
Uzaktan yapılan gözetimlerin sisteme ve 
YBK’lara gerekli katkıyı ve rehberliği
sağlaması için gerekli tedbirler alınmıştır.

İlk uygulamalar sonucu, Meksa Vakfı, Kaynes, 
İSG, Dekra, Polimix, Sistemer,Tekso, Alberk 
QA, Hace ve Smart gibi kuruluşların
gözetimleri uzaktan yürütülmeye
başlanmış ve yerinde denetim yapılmış gibi 
sınav görüntü kayıtları, teorik ve performans 
sınav gereçleri, insan kaynakları, kalite
yönetim sistemi kapsamında kuruluşun 
geriye dönük uygulamaları gerek MYK Web 
Portal üzerinden gerekse posta
gönderileriyle incelenmekte ve
raporlanmaktadır.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme 
Kuruluşları ile Mayıs Ayı
Değerlendirme Video Konferans 
Toplantısı Gerçekleştirildi

Sınav ve Belgelendirme Dairesi
Başkanlığımız koordinasyonunda
Yetkilendirilmiş Belgelendirme
Kuruluşlarımız (YBK) ile 21.05.2020 tarihinde 
yaklaşık 200 YBK temsilcisinin katılımları ile 
mayıs ayı değerlendirme video konferans 
toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Kurumumuzu temsilen
Başkanımız Sayın Adem CEYLAN, Kurum 
Başkan Yardımcımız Sayın Metin KARAMAN, 
Sınav ve Belgelendirme Dairesi
Başkanımız Sayın Mehmet ORDUKAYA ve 
Denetim Dairesi Başkanımız Sayın Nuri
BİLSELOĞLU katılım sağlamıştır.

Toplantıda, Kurum Başkanımız Adem
Ceylan Kurumumuz tarafından alınan
tedbirler olmak üzere ülkemizde uygulanan 
covid-19 kamu politikaları hakkında bilgiler 
sunarak Haziran ayı ile birlikte sınavlara
yeniden başlamayı umduklarını ifade
etmiştir.

Toplantıda, korona virüs ile mücadelede 
uyulacak tedbirlere ilişkin rehber, denetimler, 
teşvik uygulamaları hakkında katılımcılardan 
gelen sorular cevaplanmış ve bayramlaşma 
ile toplantı sona ermiştir.
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MYK ve TÜRKAK Salgın
Tedbirleri ve Gündemdeki Konuları 
Video konferans İle Değerlendirdi

Sınav ve belgelendirme kuruluşlarının
yetkilendirme makamı olan MYK Sınav ve 
Belgelendirme Dairesi Başkanlığı ile
akreditasyon makamı olan TÜRKAK Personel 
Belgelendirme Dairesi Başkanlığı arasında 
tüm dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren 
yeni tip Koronavirüs salgını ile mücadele 
kapsamında alınan idari tedbirler ve
atılabilecek yeni adımlara ilişkin
videokonferans üzerinden toplantı
gerçekleştirilmiştir.

Yapılan toplantıda salgına ilişkin Kurumların 
hazırladığı mevzuat değerlendirilerek
belgelendirme kuruluşlarının denetimi ve 
faaliyetlerinin devamında izlenecek stratejiler 
masaya yatırılmıştır.

Koronavirüs salgını devam ettiği müddetçe 
Kurum olarak paydaşlarla, ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirlikleri uzaktan ve tedbirlere 
uygun şekilde aksatılmadan sürdürülmeye 
devam edilecektir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu ilk
uzaktan Ölçme ve Değerlendirme 
Seminerini gerçekleştirdi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından
yetkilendirilmiş belgelendirme
kuruluşlarında görev almak isteyen
değerlendirici, karar verici ve iç
doğrulayıcıların Kurumumuzca düzenlenen 
ölçme ve değerlendirme seminerine katılımı 
zorunludur. Bu kapsamda 8.500’in üzerinde 
kişiye eğitim düzenlenmiştir.
Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini
gösteren yeni tip Koronavirüs salgını ile
mücadele kapsamında düzenli olarak
gerçekleştirilen seminerlere ara verilmiştir. 
Ancak yetkilendirilmiş belgelendirme
kuruluşlarının faaliyetlerine başlayacağı 
tarihte sıkıntı yaşamaması amacıyla ölçme ve 
değerlendirme seminerinin uzaktan eğitim 
modülü ile gerçekleştirilmesine karar
verilmiştir. Gerekli alt yapı çalışmalarının yanı 
sıra eğitim modülünde kullanılacak
videoların tamamlanmasını müteakip ilk 
uzaktan eğitim 15.05.2020 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
Tanıtım videosu ve eğitim videolarının yanı 
sıra katılımcılara yönelik anket ve sınav 
uygulamasının olduğu eğitim modülüne 
kontenjan kapsamında 100 kişi katılmıştır. 
Hem seminer sonunda katılımcılara yönelik 
düzenlenen anketten hem de yetkilendirilmiş 
belgelendirme kuruluşlarının temsilcilerinden 
olumlu geri dönüşler alınmıştır.
Koronavirüs salgını mücadelesi kapsamın-
da ölçme ve değerlendirme seminerlerine 
uzaktan eğitim modülü kullanılarak devam 
edilecektir.
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Makine Sektöründe 1 Adet Ulusal 
Yeterlilik Kabul Edildi.

Makine Sektöründe,Türk Havacılık ve Uzay 
Sanayii A.Ş.tarafından hazırlanan “Hava Aracı 
Yapısal Montaj Elemanı (Seviye 4)” Ulusal 
Yeterliliği MYK Makine Sektör
Komitesi tarafından incelenerek, komite
üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri
doğrultusunda düzenlenmiş ve MYK Yönetim 
Kurulunun 21/05/2020 tarihli ve 2020/60 
sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik 
olarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Ulusal Yeterliliğe 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.

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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Covid-19 Tedbirleri Kapsamında 
Belge Geçerlilik Süresi Sona Eren 
Belgelerin Geçerlilik Süresi
Uzatıldı.

Olağanüstü durumlarda Mesleki Yeterlilik Ku-
rumunun faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin 
alınacak tedbirleri ve izlenecek yöntemleri 
belirlemek amacıyla Olağanüstü Durumlarda 
Kurum Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin 
Rehber hazırlanmış ve Yönetim Kurulumuzun 
15.04.2020 tarihli ve 2020/43 sayılı kararı ile 
yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda yeni tip koronavirüs vakası 
sebebiyle Kurumumuzca yetkilendirilmiş 
belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenecek 
sınavlara ilişkin durdurma kararı uygulanma-
dan (16 Mart 2020) önceki üç ay ile 30 Ha-
ziran 2020 tarihleri arasında belge geçerlilik 
süresi dolan kişilerin belge geçerlilik süresi 
30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmış-
tır. Bu doğrultuda, belge geçerlilik süresi 15 
Aralık 2019 tarihinden itibaren dolan kişilerin 
belge geçerlilik süreleri 30 Haziran 2020 
tarihine kadar uzatılmış ve kişiler SMS ile bil-
gilendirilmiştir. Belge geçerlilik süresinin 30 
Haziran 2020 tarihinden sonra da uzatılması-
na ihtiyaç duyulması halinde ilave ek süreler 
MYK Yönetim Kurulunca kararlaştırılacaktır.

Pandemi bitimi sonrası MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgelerinin yenilenmesi için belge sahiple-
rine tanınacak süreler MYK Yönetim Kurulu 
tarafından ayrıca belirlenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.  

Olağanüstü Durumlarda Kurum
Faaliyetlerinin Yürütülmesine
İlişkin Rehber Yayınlandı.

Olağanüstü durumlarda Mesleki Yeterlilik
Kurumunun faaliyetlerinin yürütülmesine
ilişkin alınacak tedbirleri ve izlenecek
yöntemleri belirlemek amacıyla Daire
Başkanlıklarının görüş ve önerileri
doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme
Dairesi Başkanlığınca Olağanüstü
Durumlarda Kurum Faaliyetlerinin
Yürütülmesine İlişkin Rehber hazırlanmış ve 
Yönetim Kurulumuzun 15.04.2020 tarihli ve 
2020/43 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.
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MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Gözetim ve Belge Yenileme
Faaliyetlerine İlişkin Usul ve
Esaslar Güncellendi.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin
yenilenmesi faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesinde uygulanacak
kriterlerin ve belgesini yenilemek isteyen 
kişiler ile yetkilendirilmiş belgelendirme 
kuruluşlarının yerine getirmesi gereken iş ve 
işlemlerin belirlendiği Geçerlilik Süresi Dolan 
MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin
Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve 
Esaslar  28.12.2016 tarihinde yayınlanmıştır.

Uluslararası uygulamalar ve zaman
içerisinde belgelendirme sisteminde ortaya 
çıkan ihtiyaçlar değerlendirildiğinde Türk
Akreditasyon Kurumu ile personel
belgelendirme faaliyetlerinde uygulama
birliğinin sağlanması ve TS EN ISO 17024 
standardındaki bazı hususların açıklığa 
kavuşturulması için MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgeli kişilerin gözetim faaliyetlerine ilişkin 
kriterlerin tanımlanması ve ilgili Usul ve
Esasların güncellenmesi ihtiyacı ortaya
çıkmıştır.

Bu kapsamda, Türk Akreditasyon
Kurumunun da görüşleri dikkate alınarak 
güncellenmiş olan MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme
Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar MYK 
Yönetim Kurulunun 15.04.2020 tarihli ve 
2020/48 sayılı kararı doğrultusunda
yürürlüğe girmiştir.

Yapılan önemli değişikliklerden bazıları
şunlardır:

Uluslararası standartlara dayalı olan ulusal 
yeterliliklerde gözetim faaliyetlerinin nasıl 
yürütüleceğine ilişkin kriterler belirlenmiştir.
Uluslararası standartlara dayalı olmayan
ulusal yeterliliklerde gözetim faaliyetleri 
kaldırılmıştır.
Belge yenileme yöntemleri tüm ulusal
yeterlilikler için geçerli olacak şekilde iki 
temel yönteme indirgenmiştir.
Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle 
belge yenileme mevcut belgeyi düzenlemiş 
kuruluş tarafından, sınavla belge yenileme 
ise en az bir yıl süreyle sınav ve
belgelendirme faaliyetleri yürütmüş
kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecektir.



MART 2020MAYIS 2020

9

MYK Koçluk Mesleği İle İlgili
Webinar Düzenledi

MYK ve Anka Koçluk işbirliği ile düzenlenen 
“MYK Süreçleri, MYK Mesleki Yeterlilik
Belgesi ve Koç Mesleği” konulu
webinarda, Mesleki Yeterlilik Uzmanı
Ayşegül Alev AYDIN tarafından Koçluk 
mesleği özelinde ulusal yeterlilik sistemi ve 
belgelendirme süreçleri ile ilgili
bilgilendirme sunumu yapıldı. Webinar’a koç 
ve koç olmak isteyen 190 kişi ile birlikte SBD 
Dairesi başkanı Sn. Mehmet ORDUKAYA da 
katılım sağladı. Ulusal yeterlilik sisteminin 
Seviye 6 mesleklerinden olan Koç ulusal
yeterliliğinin sektör ve mesleği icra eden
kişiler tarafından daha iyi anlaşılmasını
sağlayan webinar ile mesleğin geleceğini 
şekillendirmede ulusal yeterliliklerin rolüne 
ilişkin farkındalık oluşturulmuştur.

2 adet Ulusal Meslek Standardı 
Revize Edildi

Beş yıllık süresi dolan ve yeniden
değerlendirilen 2 adet ulusal meslek
standardı;

Metal ve İnşaat sektörlerinde oluşturulan 
MYK Çalışma Grupları tarafından gerekli 
güncellemeler yapılarak revize edilmiş ve 
23.05.2020 tarihli ve 31135 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak Ulusal Meslek
Standardı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3)

Endüstriyel Boru Montajcısı (Seviye 3)
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2 Yeni Ulusal Meslek Standardı
Yayımlandı

Bilişim Teknolojileri sektöründe; Sanayi ve 
Teknoloji Derneği, Maden sektöründe;
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından 
hazırlanan ulusal meslek standartları ilgili 
sektör komiteleri tarafından incelenerek MYK 
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 
16.05.2020 tarihli ve 31129 sayılı Resmî
Gazete’ de yayımlanarak Ulusal Meslek
Standardı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

Nanoteknoloji Uygulama Operatörü (Seviye 
5)

Delik Delme Makinesi Operatörü (Seviye 4)

1 Ulusal Meslek Standardı Revize 
Edildi

Medya, İletişim ve Yayıncılık sektöründe; 
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi tarafından değerlendirilen ve beş 
yıllık süresi dolan Ulusal Meslek
Standardı, gerekli güncellemeler yapılarak 
revize edilmiş ve 16.05.2020 tarihli ve 31129 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak Ulusal 
Meslek Standardı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

Çevirmen (Seviye 6)
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Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve 
Çerçevesinin Uygulanması
Operasyonu (TUYEP) Dördüncü 
Aylık Yönetim Toplantısı 20 Mayıs 
2020 tarihinde video konferans 
yöntemiyle gerçekleştirildi.

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve
Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu 
(TUYEP) Dördüncü Aylık Yönetim Toplantısı; 
MYK, 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 
20 Mayıs 2020 tarihinde video konferans 
yöntemiyle gerçekleştirildi.

Projenin uygulanmasının izlenmesi için aylık 
olarak gerçekleştirilen toplantı
kapsamında, projenin uygulama
döneminde bugüne kadar gerçekleştirilen 
çalışmalar katılımcılarla paylaşılmıştır.
Toplantıda ayrıca, yeni tip Koronavirüs
salgınının proje faaliyetlerine olan etkisi, 
atılabilecek adımlar ve uygulama sürecinde 
karşılaşılabilecek potansiyel riskler de
tartışılmıştır.

Sunumların ardından kısa vadede
gerçekleştirilecek faaliyetler konuşulmuş ve 
bir sonraki toplantının tarihi kararlaştırılarak 
toplantıya son verilmiştir.kişiler tarafından 
daha iyi anlaşılmasını
sağlayan webinar ile mesleğin geleceğini 
şekillendirmede ulusal yeterliliklerin rolüne 
ilişkin farkındalık oluşturulmuştur.

TYÇ Öğrenme Kazanımları Rehberi 
Yayımlandı

19 Kasım 2015’te yürürlüğe giren Türkiye 
Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) temel
işlevlerinden biri de yeterliliklerin
(diploma, sertifika, belge vb.) bir öğrenme 
süreci sonunda bireyin neler bildiğinin ve
yapabildiğinin ifadesi olan öğrenme
kazanımlarıyla tanımlanması ve ölçme
değerlendirme süreçlerinin bu kazanımlara 
uygun olarak yürütülmesinin sağlanmasıdır.

TYÇ Yönetmeliği kapsamında yürütülecek 
çalışmalar ile, gelişen ve değişen öğrenme 
anlayışı paralelinde, ülkemiz eğitim öğretim 
ve yeterlilik sisteminde öğrenenlere
kazandırılanları anlatma noktasında kullanışlı 
bir araç olan öğrenme kazanımlarının tüm 
yeterlilikler için belirlenmesi, mevcut
yeterliliklerde ise bu kazanımların
güncellenmesi öngörülmektedir.

Bu sebeple Millî Eğitim Bakanlığı,
Yükseköğretim Kurulu ve Mesleki Yeterlilik 
Kurumu gibi sorumlu kurumların TYÇ
mevzuatında yer alan hükümler
doğrultusunda Yeterlilik Tanımlama Formları, 
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Yeterlilik Tür Belirleyicileri, Türkiye
Yeterlilikler Veri Tabanı gibi araçlarda
kullanılan öğrenme kazanımlarının
oluşturmasına/güncellenmesine katkı
sunmak amacıyla “TYÇ Öğrenme Kazanımları 
Rehberi” hazırlanmıştır. 

Rehberde öğrenme kazanımları yaklaşımı, 
kullanım alanları ve temel ilkeleri ile öğrenme 
kazanımlarının yazılma ve kullanılması
hakkında bilgilere yer verilmiştir.
Özellikle, yeterlilik hazırlayan kurum
/kuruluşların, rehber yardımı ile bilgi sahibi 
olmaları ve rehberde yer alan örnek
yapılar yardımıyla öğrenme kazanımlarını 
daha pratik şekilde belirlemesine destek 
olunması amaçlanmıştır.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi
Başkanlığı tarafından hazırlanan Rehbere 
buradan ulaşılabilmektedir.

Yeterlilik sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara 
öğrenme kazanımlarının belirlenmesi ve/
veya güncellenmesi süreçlerinde rehberlik 
etmek amacıyla hazırlanan TYÇ Öğrenme 
Kazanımları Rehberi’nin tüm paydaşlarımıza 
ve vatandaşlarımıza faydalı olmasını
diliyoruz.
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