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Ulusal Europass Merkezi Nevşehir Hacı 
Bektaş Veli  Üniversitesi  Öğrencilerine 
Yönelik  Çevrim  İçi  Europass  Semineri  
Gerçekleştirdi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Europass Merkezi 
tarafından, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 
öğrencilerine  yönelik  1  Aralık  2021  tarihinde   
“Avrupa  Standardında  CV,  Niyet  Mektubu  
Hazırlama  ve  Europass  Araçlarıyla  Avrupa  
Fırsatlarına  Erişim”  konulu  Europass  semineri  
gerçekleştirildi.  Çevrim içi  olarak gerçekleştirilen 
etkinlikte  öğrencilere;  iş  ve  eğitim  fırsatlarına  
erişim,  kariyer  gelişimi,  Avrupa  Gönüllü  Hizmeti  
ve  Erasmus+  Programını  içeren  uluslararası  
hareketlilikler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Etkinlikte  öğrencilere  tüm  becerilerinin,  
öğrenimlerinin,  iş  deneyimlerinin,  başarılarının  
ve  diğer  bilgilerinin  kaydını  tutabilecekleri  
kişisel  çevrim  içi  alan  olan  Europass  Profili  
hakkında  bilgiler  verildi.   Ayrıca  katılımcılara  
Europass  Platformunun  kayıtlı  kullanıcılara;  
farklı  şablonlarla,  farklı  hedeflere  yönelik  
diledikleri sayıda Europass CV ve Niyet Mektubu 
oluşturabilme  imkânı  sunduğundan  ve  tüm  
belgelerini daha sonra yeniden güncellemek için 
kişisel  kütüphanelerinde  saklayabileceklerinden  
bahsedildi.  Son  olarak  katılımcılara  Europass  
CV’nin  Avrupa’nın  en  yaygın  kullanılan  öz  
geçmişlerinden  biri  olduğundan,  iş  ve  eğitim  
kurumlarının  yaygın  olarak  tercih  ettikleri  
formatlar  arasında  yer  aldığından  bahsedildi.  
Etkinlik  öğrencilerin  sorularının  yanıtlanmasının  
ardından sonlandırıldı. 

Ulusal Europass Merkezi, İzmir Yüksek 
Teknoloji  Enstitüsü  Eco  Motion  
Öğrenci  Topluluğuna  Yönelik  Çevrim  
İçi Europass Semineri Gerçekleştirdi.

Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  tarafından  faaliyetleri  
yürütülen Ulusal  Europass Merkezi,  1  Aralık 2021 
tarihinde  İzmir  Yüksek  Teknoloji  Enstitüsü  Eco  
Motion Topluluğu öğrencilerine yönelik  “Avrupa 
Standardında  CV,  Niyet  Mektubu  Hazırlama  ve  
Europass  Araçlarıyla  Avrupa  Fırsatlarına  Erişim”  
konulu ücretsiz seminerler gerçekleştirdi.

Etkinlikte  öğrencilere;  öğrenimlerini,  iş  
deneyimlerini,  başarılarını  kaydedebilecekleri,  
düzenleyebilecekleri ve güvenle saklayabilecekleri 
çevrim  içi  kişisel  alan  olan  Europass  Platformu  
hakkında detaylı bilgiler verildi. Ayrıca 29 Avrupa 
dilinde  hizmet  veren  Europass  Platformunu  
kullanarak,  yeterliliklerini  daha  görünür  hale  
getiren Avrupa’nın en yaygın kullanılan öz geçmiş 
formatı  olan  Europass  CV  hakkında  katılımcılar  
bilgilendirildi.  Son  olarak  öğrencilere  Europass  
sosyal  medya  hesaplarını  takip  çağrısı  yapılarak  
etkinlik sonlandırıldı.

MYK  Tekstil,  Hazır  Giyim,  Deri  Sektör  
Komitesi 38.Toplantısını Gerçekleştirdi.

1



ARALIK 2021

2

MYK  Tekstil,  Hazır  Giyim,  Deri  Sektör  Komitesi  
Çerkezköy  Organize  Sanayi  Bölgesi  tarafından  
güncellenen  2  Ulusal  Meslek  Standardını  
incelemek üzere 1 Aralık 2021 tarihinde toplandı.

Komiteye  sunulan  güncellenen  standartlar  
incelenmiş,  tartışılmış  ve  gerekli  düzeltmelerin  
yapılmasının  ardından  “Tekstil  Laborantı  (Seviye  
4)” ve “Tekstil Laboratuvar Sorumlusu (Seviye 5)” 
standartlarının MYK Yönetim Kurulu’nun onayına 
sunulmasına karar verilmiştir.

AKIN NDT ve Kalite Servisleri Ltd. Şti.  
MYK Tarafından Sınav ve Belgelendirme 
Yapmak Üzere Yetkilendirildi.

TÜRKAK  tarafından  AB-0367-P  Akreditasyon  
Numarası  ile  akredite  edilmiş  olan  AKIN  Ndt  ve  
Kalite Servisleri Ltd. Şti. MYK Yönetim Kurulunun 
10.11.2021 tarihli ve 2021/143 sayılı kararı ile sınav 
ve belgelendirme yapmak üzere YB-0301 kodu ile 
yetkilendirilmiştir.

Yapılan  çalışmalar  neticesinde  Kuruluşla  MYK  
arasında  15.01.2021  tarihinde  yetkilendirme  ön  
sözleşmesi,  29.11.2021  tarihinde  yetkilendirme  
sözleşmesi  imzalanarak,  Kuruluş  toplam 3 ulusal  
yeterlilikte  sınav  ve  belgelendirme  faaliyeti  
gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiştir.

Kuruluşun kapsamında yer alan yeterlilikler:

11UY0014-3  Alüminyum  Kaynakçısı  (Seviye:3  
(Rev. No:02)
11UY0010-3  Çelik  Kaynakçısı  (Seviye:3  (Rev.  
No:04)
11UY0016-4  Kaynak  Operatörü  (Seviye:4  (Rev.  
No:03) 

Ulusal  Europass  Merkezi,  Necmetin  
Erbakan  Üniversitesi  Sağlık  Fakültesi  
Öğrencilerine  Yönelik  Çevrim  İçi  
Europass Semineri Gerçekleştirdi

Ulusal  Europass Merkezi,  2  Aralık  2021  tarihinde 
Necmettin  Erbakan  Üniversitesi  Sağlık  Fakültesi  
öğrencilerine  yönelik  “Avrupa  Standardında  CV,  
Niyet Mektubu Hazırlama ve Europass Araçlarıyla 
Avrupa  Fırsatlarına  Erişim”  konulu  bilgilendirme  
semineri  gerçekleştirdi.  Çevrim  içi  olarak  
gerçekleştirilen  etkinlikte  Europass  Platformu  
ve  araçları  görsellerle  desteklenerek  öğrencilere  
tanıtıldı.

Etkinlikte  öğrencilere  Avrupa’da  kariyer  
fırsatlarına erişebilmek için Europass CV ve Niyet 
Mektubu  düzenleyebileceklerinden,  öğrenim  
ve  iş  yaşamlarında  elde  ettikleri  becerilerini  
Avrupa  Birliği  Genel  Veri  Koruma  Tüzüğüne  
(GDPR)  uygun  olarak  güvenle  Europass  
Platformunda  daha  sonra  yeniden  güncellemek  
için  depolayabileceklerinden  bahsedildi.  Ayrıca  
öğrencilere;  becerilerini  ve  yeterliliklerini  daha  
kolay karşı  taraflara anlatmalarına yardımcı  olan 
Diploma eki  hakkında  bilgiler  verildi.  Son olarak  
Diploma  Eki’nin  ders  kredileri,  notlar,  verilen  
yeterliliğin  türü-seviyesi,  yeterliliği  veren  kurum  
hakkında detaylı bilgiler verdiğinden bahsedilerek 
etkinlik sonlandırıldı.
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Sağlık Bakanlığı Tarafından Düzenlenen 
Sağlık  Meslekleri  Çalıştayına  Katılım  
Sağlandı

Sağlık  Bakanlığı  ve  Dünya  Sağlık  Örgütü  
arasında  yapılan  2  yıllık  İşbirliği  Anlaşması  
kapsamında;  hemşirelik  ve  ebelik  mesleklerinin  
genel  çerçevesinin  oluşturulması,  bu  çerçevenin  
sınırlarının  belirlenmesi  ve  mesleki  alanların  
güçlendirilmesi amacıyla 24-27 Kasım tarihlerinde 
Antalya’da  “Hemşirelik  ve  Ebelik  Mesleklerinin  
Güçlendirilmesi Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. 

Söz  konusu  çalıştayın  açılışında,  MYK  Meslek  
Standartları  Dairesi  Başkanlığında  görevli  Birim  
Koordinatörü  Aylin  RAMANLI  tarafından;  Ulusal  
Yeterlilik  Sisteminin  Temel  Bileşenleri,  Ulusal  
Meslek  Standardı  ve  Ulusal  Yeterlilik  Hazırlama  
Süreçleri ile Meslek-İş-Unvan ayırımının yapılması 
ve  iş  analizi  yöntemi  ile  görev-işlem-başarım  
ölçütlerinin  belirlenmesi  konularına  ilişkin  bir  
sunum yapılmıştır.

Sağlık  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğü  tarafından  
düzenlenen  çalıştay  boyunca,  hemşirelik  ve  
ebelik  başta  olmak  üzere,  sağlık  alanında  
yer  alan  mesleklerin  görev  tanımlarının  
belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmış, görev 
tanımlarının ve iş analizi formlarının hazırlanması 
aşamasında  katılımcılardan  gelen  teknik  sorular  
cevaplandırılmıştır.

MYK, Karaman’da Bilgilendirme Yaptı.

Karaman Esnaf Odaları Birliği tarafından 02.12.2021 
tarihinde Karaman’da düzenlenen ve Kamu kurum 
ve  kuruluşlarının  yöneticileri,  esnaf  ve  ticaret  
odası yetkilileri ile mesleki yeterlilik belgesi almak 
isteyen vatandaşların katılım sağladığı toplantının 
açılış  konuşması  MYK  Başkan  Yardımcımız  Sn.  
Metin Karaman tarafından gerçekleştirildi.

Açılış  konuşmasında  Sn.  Karaman.  MYK’nın  
bugüne kadar çalışma hayatına sağladığı katkıların 
önemine  vurgu  yaparak  bu  toplantı  sonrasında  
Karaman  ili  genelinde  sınav  ve  belgelendirme  
faaliyetlerinin  daha  da  yaygınlaştırılması  için  
Kurum  olarak  gereken  tüm  çalışmalara  katkı  
sağlayacağımızı ifade etti.

Toplantının  sunum  kısmında  MYK  Sınav  ve  
Belgelendirme  Dairesi  Başkanımız  Sn.Mehmet  
Ordukaya  katılımcılara  sınav  ve  belgelendirme  
faaliyetleri  ve  teşvikler  ile  ilgili  sunum  eşliğinde  
teknik  bilgilendirme  yaptı.  Sunum  sonrası  
katılımcıların soruları cevaplandı.
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İkinci  YBK  Sektörel  Seminerleri  
Başlamıştır.

Yetkilendirilmiş  Belgelendirme  Kuruluşları  
tarafından  gerçekleştirilen  sınavlarda  uygulama  
birliğinin  sağlanabilmesi  için  sınavlarda  
görev  alan  değerlendirici,  karar  verici  ve  
iç  doğrulayıcılara  yönelik  olarak  Sınav  ve  
Belgelendirme  Dairesi  Başkanlığınca  Sektörel  
Seminerler  düzenlenmektedir.  Video  konferans  
yöntemi  ile  uzaktan  yapılan  ikinci  Sektörel  
Seminerde,  belirlenen  17  ulusal  yeterlilik  ile  ilgili  
olarak  MYK  Teknik  Uzmanları  tarafından  teknik  
bilgilendirme yapılacak olup denetimlerde,  sınav 
kayıt  incelemelerinde  ve  dış  doğrulamalarda  en  
fazla  karşılaşılan  uygunsuzluklarla  ilgili  olarak  
öneriler  sunulacak  ve  sınav  uygulamalarıyla  ile  
ilgili sorular yanıtlanacaktır.

Söz  konusu  seminerlerin  6  Aralık  2021  tarihinde  
gerçekleştirilen 1 Nolu Oturumunda MYK Başkanı 
Sn.  Adem  CEYLAN  tarafından  açılış  konuşması  
yapılmıştır.

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

7 oturum şeklinde düzenlenen Sektörel Seminerler 
22 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecektir.

MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme 
Sektör  Komitesi  48.Toplantısı  
Gerçekleştirildi.

MYK  Ulaştırma,  Lojistik  ve  Haberleşme  Sektör  
Komitesi,  Konya  Esnaf  ve  Sanatkârlar  Odası  
(KONESOB)  tarafından  Türkiye  Yeterlilikler  
Sisteminin  ve  Çerçevesinin  Uygulanması  
Projesinin  hibe  bileşenlerinden  olan  “VOC-
Test  Merkezleri-III  Hibe  Programı”  kapsamında  
güncellenen; “Köprülü Vinç (Seviye 3) ve Tehlikeli 
Madde  Taşımacılığı  Şoförü  (Seviye  3)”  ulusal  
meslek  standartları  ve  ulusal  yeterlilikleri  ve  
Türkiye  Liman  İşletmeciler  Derneği  (TÜRKLİM)   
tarafından güncellenen “İşaretçi (Seviye 2), Liman 
Operasyon  Planlamacısı  (Seviye  4),  Terminal  
Çekici  Operatörü  (Seviye  3)”  ulusal  yeterlilikleri  
ve “Terminal  Çekici  Operatörü (Seviye 3)” ulusal  
meslek  standardı  ve  ulusal  yeterliliği  ve  Türkiye  
Metal  Sanayicileri  Sendikası  (MESS)  tarafından  
güncellenen  “Endüstriyel  Taşımacı  (Seviye  3)”  
ulusal  yeterliliği  ve  yeterliliğe  kaynak  teşkil  
eden  ulusal  meslek  standardını  incelemek  üzere  
02-03  Aralık  2021  tarihlerinde  48.  toplantısını  
gerçekleştirmiştir.

MYK  Ulaştırma,  Lojistik  ve  Haberleşme  Sektör  
Komitesi  üyelerinin  yanı  sıra  KONESOB,  MESS  
temsilcilerin  katılım  sağladığı  toplantıda,  
komiteye  sunulan  ulusal  meslek  standardı  ve  
ulusal yeterlilik revizyonları incelenmiş, tartışılmış 
ve  gerekli  düzeltmelerin  yapılmasının  ardından  
MYK  Yönetim  Kurulu’nun  onayına  sunulmasına  
karar verilmiştir.
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bilgilendirme  sunumu  gerçekleştirdi.  Çevrim  içi  
olarak  gerçekleştirilen  etkinlikte;  öğrencilere  
öğrenim hayatları ve kariyerlerine ilişkin tüm belge 
ve  dosyalarını  güvenle  saklayabilecekleri,  farklı  
öğrenim  ve  çalışmalar  için  özel  CV’ler  ve  Niyet  
Mektupları  tasarlayabilecekleri;  ayrıca  Avrupa’da 
ve  Türkiye’de  eğitim  çalışma  hakkında  bireylere  
güvenilir  bilgiler  sunarak  bilgi  ve  rehberlik  
sağlamayı  hedefleyen  Europass  Platformu  
tanıtıldı.

Etkinlikte  işverenlerin  ve  insan  kaynakları  
uzmanlarının  beklentilerini  karşılayan  Europass  
CV’nin  örneklerle  anlatımına  yer  verildi.  Ayrıca  
bireylerin;  yaptıkları  iş  başvurularında,  CV’lerinin 
aday  takip  sistemine  takılmadan  gerçek  
değerlendirme  aşamasına  geçebilmesi  için  
dikkat edilmesi gerekenler ve anahtar kelimelerin 
önemine  değinildi.  Son  olarak  öğrencilerinin  
soruları cevaplanarak ve sosyal medya hesaplarını 
takibe  almaları  çağrısı  yapılarak  etkinlik  
sonlandırıldı.

Ulusal  Europass  Merkezi  Hacettepe  
Üniversitesi  Hukuk  Topluluğu  
Öğrencileriyle Birlikte

Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  tarafından  faaliyetleri  
yürütülen Ulusal Europass Merkezi, 8 Aralık 2021 
tarihinde Hacettepe Üniversitesi Hukuk Topluluğu 
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 

MYK  Ticaret  Sektör  Komitesi  
14.Toplantısı Gerçekleştirildi.

MYK Ticaret Sektör Komitesi, Gıda Perakendecileri 
Derneği  (GPD)  tarafından  güncellenen  “Kasiyer  
(Seviye  3)  ve  Mağaza  Satış  Alanı  Geliştirme  
ve  Yerleştirme  Sorumlusu  (Seviye  5)”   meslek  
standartlarını incelemek üzere 6.12.2021 tarihinde 
on dördüncü toplantısını gerçekleştirdi.

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

Ulusal  Europass  Merkezi  Adana  
Alparslan  Türkeş  Üniversitesi  
Öğrencilerine  Yönelik  Çevrim  İçi  
Europass Semineri Gerçekleştirdi.

Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  tarafından  faaliyetleri  
yürütülen Ulusal Europass Merkezi, 7 Aralık 2021 
tarihinde  Adana  Alparslan  Türkeş  Üniversitesi  
öğrencilerine  yönelik  ‘‘AB  Formatında  CV  
Hazırlama  ve  İş  Fırsatlarına  Erişim’’  konulu  
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güvenilir  bilgiler  sunan,  kişilerin  iş  ve  eğitim  
fırsatlarına erişimlerini kolaylaştırmayı hedefleyen 
Europass  Platformu  görsellerle  desteklenerek  
öğrencilere tanıtıldı.

Etkinlikte  katılımcılara  özellikle  iş  ve  eğitim  
başvurularında  kullanacakları  Europass  CV’nin;  
becerileri ve yeterlilikleri daha iyi göstermelerine 
yardımcı olmak amaçlı yetkinlik ve yeterliliklerde 
şeffaflığı  sağlayan  bir  doküman  olduğundan  
bahsedildi.  Ayrıca,  değişen-dönüşen-dijitalleşen  
dünyaya  uyum  için;  mesleki,  davranışsal  ve  
teknoloji  alanındaki  bilgi  ve  becerilerinin  
artırılması gerektiğinin önemine vurgu yapılarak, 
2025 yeni-dünya becerileri  hakkında öğrencilere 
tavsiyelerde  bulunuldu.  Etkinlik,  Europass  
gelişmelerini  yakından  takip  edebilmeleri  için  
öğrencilere  Europass  sosyal  medya  hesaplarını  
takibe almaları  çağrısı  yapılarak  ve  katılımcıların  
AB  fırsatları  ve  platform  hakkındaki  soruları  
cevaplanarak sonlandırıldı.

Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  (MYK)  ile  
Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası 
(TSİİS)  arasında  “Ulusal  Yeterlilik  
Hazırlama  İşbirliği  Protokolü”  
İmzalandı.
Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  (MYK)  ile  Tüm  Spor  
İşletmeleri İşveren Sendikası (TSİİS) arasında Spor 
ve Rekreasyon sektöründe “Spor Tesisi İşletmecisi 
(Seviye 5), Tesis Yöneticisi ve Sorumlusu (Seviye 
5), Spor Tesisi Satış Danışmanı (Seviye 3) ve Spor 
Tesisi  Müşteri  Karşılama  Personeli  (Seviye  3)”  
mesleklerine  yönelik  ulusal  yeterlilik  hazırlamak  
üzere  8  Aralık  2021  tarihinde  işbirliği  protokolü  
imzalandı.  Mesleki  Yeterlilik  Kurumunda  
gerçekleştirilen  törene Mesleki  Yeterlilik  Kurumu 
Başkanı  Sayın  Adem  CEYLAN  ile  Tüm  Spor  
İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Sayın Nihat 
GÜLER ve ilgililer katılım sağladı.

Sayın  CEYLAN,  açılış  konuşmasında  spor  
faaliyetlerinin  ve  spor  faaliyetlerinin  yapıldığı  
tesislerin  geliştirilmesinin  önemine  değinerek  
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spor  tesisleri  alanında  icra  edilen  mesleklerin  
gerektirdiği  bilgi,  beceri  ve  yetkinliklerin  
belirlenmesinin  mesleklerin  icrasında  hizmet  
kalitesini  artıracağını  vurgulamıştır.  Bu  
bağlamda, spor tesisi mesleklerinde yeterliliklerin 
hazırlanmasına  ilişkin  çalışmalara  katılımcı  
yaklaşımlarından  ötürü  TSİİS’e  teşekkürlerini  
iletmiştir.

Sayın  CEYLAN,  ayrıca  kurum  faaliyetlerine  
değinerek  ulusal  meslek  standardı  ve  ulusal  
yeterlilik  hazırlama  çalışmaları  ile  mesleki  
açıdan  yetkin  bireylerin  sahip  olması  gereken  
mesleki  bilgi  ve  becerilerin  tanımlandığını,  
uluslararası  akreditasyona  haiz  kalite  güvencesi  
sağlanmış  sınav  ve  belgelendirme  faaliyetleri  ile  
de  mesleklerinde  yetkin  olan  bireylerin  tespit  
edildiğini ve belgelendirildiğini ifade etmiştir.
Tüm  Spor  İşletmeleri  İşveren  Sendikası  Başkanı  
Sayın  Nihat  GÜLER  ise  yaptığı  konuşmada,  
özellikle pandemi döneminde spor tesislerinin ve 
çalışanlarının  mesleğini  başarı  ile  icra  etmesinin  
öneminin  anlaşıldığını  dile  getirerek  spor  tesisi  
alanındaki çalışanların mesleğini belgeli olarak icra 
etmesi  halinde  ulusal  ve  uluslararası  standartta  
bir  yapıya  kavuşturulacağına  değinmiştir.  Spor  
tesisi  alanında  yapılan  bu  protokolün  önemini  
belirterek,  bu  kapsamda  sağlanan  destekten  
ötürü  Kurumumuza  teşekkürlerini  iletmiştir.
Yapılan konuşmaların ardından, işbirliği protokolü 
Sayın  CEYLAN  ile  Sayın  GÜLER  tarafından  
imzalanmıştır.
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Mentorluk  Alanında  Ulusal  Meslek  
Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama 
İşbirliği Protokolü İmzalandı.

MYK Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı ulusal 
meslek  standardı  ve  ulusal  yeterlilik  taslaklarını  
hazırlama  konusunda  görevlendirilecek  gönüllü  
kurum ve kuruluşlardan talep alınması, taleplerin 
değerlendirilmesi,  kuruluşların  görevlendirilmesi  
ve işbirliği protokollerinin imzalanmasına yönelik 
teknik çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu çerçevede, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile 
Tüm  Girişimci  ve  İş  Mentorları  Derneği  (TÜGİM)  
ve  Mentor  Derneği  arasında  mentorluk  alanında  
ulusal  meslek  standardı  ve  ulusal  yeterlilik  
hazırlanması amacıyla 10.12.2021 tarihinde işbirliği 
protokolü imzalandı.

MYK Başkanı  Adem CEYLAN ve  TÜGİM Başkanı  
Meltem CORA ile Mentor Derneği Başkanı Ahmet 
YASAGAN’ın  imzaladığı  işbirliği  protokolü  ile  
Mentor  (Seviye  6)  mesleğine  yönelik  ulusal  
meslek  standardı  ve  ulusal  yeterlilik  hazırlama  
süreci başlatılmış oldu.

Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  Ulusal  
Europass  Merkezi  ‘‘Devlet  Teşvikleri  
Tanıtım Günlerine’’ Katıldı.

Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  ve  Ulusal  Europass  
Merkezi,  Cumhurbaşkanlığı  İletişim  Başkanlığı  
tarafından 9-12 Aralık 2021 tarihleri arasında ATO 
Congresium’da gerçekleştirilen ve gençleri kamu 
kurumları  ile  buluşturma  amacı  taşıyan  ‘‘Devlet  
Teşvikleri  Tanıtım  Günleri’’  etkinliğine  katılım  
sağladı.

‘‘Geleceğin  Burada,  Devletin  Senin  Yanında’’  
sloganıyla  gerçekleştirilen  ve  13  bakanlık,  
Savunma  Sanayii  Başkanlığı,  Dijital  Dönüşüm  
Ofisi,  TÜBİTAK,  KOSGEB,  Türkiye  Ulusal  Ajansı  
gibi 40’ın üzerinde kurum ve kuruluş stant açarak 
bilgilendirmelerde bulundu.  

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi, meslek standardı, 
sınav  ve  belgelendirme  ve  teşvikler  hakkında  
katılımcılara  MYK  faaliyetleri  ile  Avrupa’da  ve  
Türkiye’de  eğitim  çalışma  hakkında  bireylere  
güvenilir  bilgiler  sunarak  bilgi  ve  rehberlik  
sağlamayı  hedefleyen  Europass  Platformu  ve  
araçları  hakkında  detaylı  bilgilerin  katılımcılara  
aktarıldığı  standımızı  Cumhurbaşkanlığı  İletişim  
Başkanı Sayın Fahrettin ALTUN ziyarette bulundu.

Dört  gün  sürecek  etkinlik  kapsamında  genç  
ziyaretçiler  “Devlet  Sokağı”nda  yer  alan  kurum  
standımızı  ziyaret  ederek  kurum  faaliyetlerimiz  
ve  AB’de  eğitim  ve  çalışmaya  yönelik  bilgi  ve  
rehberlik edinebileceklerdir.
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Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  (MYK)  
ile  Değirmen  ve  Sektör  Makineleri  
Üreticileri  Derneği  (DESMÜD)  
arasında  “Ulusal  Meslek  Standardı  ve  
Ulusal  Yeterlilik  Hazırlama  İşbirliği  
Protokolü” İmzalandı.

Meslek  Standartları  Dairesi  Başkanlığı  ulusal  
meslek  standardı  ve  ulusal  yeterlilik  taslaklarını  
hazırlama  konusunda  görevlendirilecek  gönüllü  
kurum ve kuruluşlardan talep alınması, taleplerin 
değerlendirilmesi,  kuruluşların  görevlendirilmesi  
ve işbirliği protokollerinin imzalanmasına yönelik 
teknik çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu çerçevede, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile 
Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği 
(DESMÜD) arasında gıda ve makine sektörlerinde 
“Değirmenci  (Seviye  4),  Elek  Kasası  Üretim  
Operatörü  (Seviye  4)  ve  Telero  İpek  Operatörü  
(Seviye  4)”  mesleklerinde  ulusal  meslek  
standartları  ve  ulusal  yeterliliklerin  hazırlanması  
amacıyla  09.12.2021  tarihinde  işbirliği  protokolü  
imzalandı.

MYK Başkanı Adem CEYLAN ve DESMÜD Başkanı 
Zeki  DEMİRTAŞOĞLU’nun  imzaladığı  Ulusal  
Meslek  Standardı  ve  Ulusal  Yeterlilik  Hazırlama  
İşbirliği  Protokolü  ile  “Değirmenci  (Seviye  4),  
Elek Kasası Üretim Operatörü (Seviye 4) ve Telero 
İpek Operatörü (Seviye 4)” mesleklerinde ulusal  
meslek  standardı  ve  ulusal  yeterlilik  hazırlama  
süreci başlatılmış oldu.

Ulusal  Europass  Merkezi,  Fatih  
Sultan  Mehmet  Vakıf  Üniversitesi  
Öğrencilerine  Yönelik  Europass  
Bilgilendirme Sunumu Gerçekleştirdi

Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  tarafından  faaliyetleri  
yürütülen Ulusal Europass Merkezi, 10 Aralık 2021 
tarihinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi  
öğrencileriyle  bir  araya  gelerek,  “Avrupa  
Standardında  CV,  Niyet  Mektubu  Hazırlama  ve  
Europass  Araçlarıyla  Avrupa  Fırsatlarına  Erişim”  
konulu bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Çevrim  içi  olarak  gerçekleştirilen  etkinlikte;  
bireylerin  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 hakkında 
detaylı  bilgiler  katılımcılara  aktarıldı.  Özellikle  
işverenler  ve  eğitim  kurumları  tarafından  genel  
kabul  görmüş  Europass  CV  ve  Niyet  Mektubu  
hakkında öğrenciler bilgilendirildi. 

Son olarak iş ve eğitim fırsatlarına erişim, kariyer 
gelişimi,  Avrupa  Gönüllü  Hizmeti  ve  Erasmus+  
programlarını da içeren uluslararası hareketlilikler 
ve  Diploma  Eki’nin  önemine  değinilerek  etkinlik  
sonlandırıldı.

8
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Europass Dijital Beceri Testi Yayında!
Dijital  becerilerinizi  Europass  ile  test  
edin  ve  başarılarınızı  dijital  dünyaya  
taşıyın!

Son  yayınlanan  Dijital  Ekonomi  ve  Toplum  
Endeksi’ne göre, Avrupalıların %44’ü temel dijital 
becerilere  bile  sahip  değil.  Dolayısıyla  Avrupa  
toplumunun önemli bir kısmı dijital teknolojilerin 
yarattığı  yeni  fırsatlardan  tam  anlamıyla  
yararlanamıyor.  Avrupa  Komisyonu,  alan  
uzmanları  tarafından  tasarlanan  ve  katılımcıların  
güçlü  ve  zayıf  yönlerini  anlamalarına,  uygun  
eğitim  fırsatlarını  bulmalarına  yardımcı  olacak  
Europass  Dijital  Beceri  Testini  bugün  kullanıma  
sundu.

Birey için dijital yeterliliklerini anlamak, öğrenme 
yolculuğundaki  ilk  adımdır  ve  test,  öğrenenlerin  
daha sonra kariyerleri hakkında karar vermelerine, 
çalışanların  mesleklerinde  ilerlemelerine  ve  iş  
arayanların  işe  alınma  şanslarını  artırmalarına  
yardımcı olabilir. Bu girişim, Avrupa Birliğinin Dijital 
On Yıl Stratejisine ve Avrupalıların %80’inin 2030 
yılına  kadar  en  azından  temel  dijital  becerilerle  
donatılması hedefine katkıda bulunuyor.

Bu  yeni  test,  Europass’ın  dijital  becerileri  

Ulusal  Europass  Merkezi,  Karadeniz  
Teknik  Üniversitesi  Öğrencilerine  
Yönelik  Europass  Semineri  
Gerçekleştirdi

Ulusal Europass Merkezi 13 Aralık 2021 tarihinde, 
Karadeniz  Teknik  Üniversitesi  öğrencilerine  
yönelik ’’Avrupa Standardında CV, Niyet Mektubu 
Hazırlama  ve  Europass  Araçlarıyla  Avrupa  
Fırsatlarına Erişim’’ konulu bilgilendirme semineri 
gerçekleştirdi.  Çevrim  içi  olarak  gerçekleştirilen  
etkinlikte  öğrencilere;  iş  ve  eğitim  fırsatlarına  
erişim,  kariyer  gelişimi,  Avrupa  Gönüllü  Hizmeti  
ve  Erasmus+  Programını  içeren  uluslararası  
hareketlilikler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Etkinlikte;  bireylerin  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  hakkında  detaylı  bilgiler  katılımcılara  
aktarıldı.  Özellikle işverenler ve eğitim kurumları  
tarafından  genel  kabul  görmüş  Europass  CV  ve  
Niyet Mektubu hakkında öğrenciler bilgilendirildi. 
Ayrıca  etkinlikte  işveren  ve  eğitim  kurumları  
tarafından yeterliliklerinin daha kolay anlaşılmasını 
sağlayan ve yurt dışında bir iş ve kurs başvurusu 
yaptıklarında  aldıkları  eğitimleri  açıklamalarına  
destek olan Diploma Eki hakkında bilgiler verildi. 
Son olarak değişen-dönüşen-dijitalleşen dünyaya 
uyum için dijital becerileri geliştirmenin önemine 
vurgu yapılarak ve Europass Platformu’nun Dijital 
Becerileri  test  edebilme  imkânı  sunduğundan  
bahsedilerek etkinlik sonlandırıldı.

9
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değerlendirmeye  ve  dijital  dünyada  başarılı  
olmak  isteyenlere  yardımcı  olacak  çok  dilli  yeni  
bir  özelliği  olarak  kullanıcılarla  buluştu.  Test  
yaklaşık 25 dakika sürüyor ve 24 resmi AB dilinin 
yanı  sıra  İzlandaca,  Norveççe,  Türkçe,  Sırpça  ve  
Makedonca olarak da uygulanıyor.

Test  sayesinde  kullanıcılar  artık  dijital  yeterlilik  
seviyelerini  daha  iyi  anlayabilir,  dijital  yeterlilik  
düzeylerini  açıklayan  test  sonuçlarını  Europass  
Profillerine  ve  CV’lerine  kaydedebilir  ve  dijital  
becerilerini  nasıl  daha  da  geliştirebileceklerini  
görebilirler. Test öz yansıtma, bilgi ve performans 
sorularını birleştirir.

Test 5 bölümden oluşur:

Bilgi ve veri okuryazarlığı
İletişim ve işbirliği
Dijital içerik oluşturma
Güvenlik
Problem çözme
Katılımcılar testi tamamladığında, genel bir sonuç 
ve  yukarıda  listelenen  beş  yeterlilik  alanının  her  
birinden  puan  alırlar.  Test  raporu  indirebilir  ve  
sonuçlarını Dijital Beceriler ve İşler Platformunda 
veya  Europass  profillerinde  saklayabilirler.  Test  
sonuçları  Europass  hesabının  “Becerilerim”  
bölümünde  saklanır.  Ayrıca  bu  platformlar,  
kullanıcılara  5  alanın  her  biri  için  becerilerini  
güçlendirmeye yardımcı olacbilecek açık çevrimiçi 
eğitim fırsatları önerir. Test, ilerlemeyi izlemek ve 
doğru zamanda doğru eğitimi seçmek için birden 
çok kez uygulanabilir.

Herhangi  bir  kuruluş,  şirket veya kurumun kendi  
platformuna,  uygulamasına  veya  hizmetine  
entegre  edebilmesi  için  açık  kaynaklı  bir  yazılım 
olarak sunulmuş olan Test, Avrupa Parlamentosu 
tarafından finanse edilen bir projenin sonucudur.

Ulusal  Europass  Merkezi,  Çanakkale  
Onsekiz  Mart  Üniversitesi  
Öğrencilerine  Yönelik  Europass  
Semineri Gerçekleştirdi.

Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  tarafından  faaliyetleri  
yürütülen Ulusal Europass Merkezi 14 Aralık 2021 
tarihinde  Çanakkale  Onsekiz  Mart  Üniversitesi  
öğrencilerine yönelik çevrim içi Europass semineri 
gerçekleştirdi.  “Avrupa  Standardında  CV,  Niyet  
Mektubu  Hazırlama  ve  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  bahsedilerek  
etkinlik sonlandırıldı.

10
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Ulusal  Europass  Merkezi  Çankırı  
Karatekin  Üniversitesi  Öğrencilerine  
Yönelik  Bilgilendirme  Sunumu  
Gerçekleştirdi.

Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  tarafından  faaliyetleri  
yürütülen  Ulusal  Europass  Merkezi,  15  Aralık  
2021  tarihinde  Çankırı  Karatekin  Üniversitesi  
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.

Etkinlik  boyunca  Erasmus  ve  Avrupa  Gönüllü  
Hizmeti  başvurularında  sıklıkla  kullanılan  ve  
büyük  öneme  sahip  olan  Europass  CV  ve  Niyet  
Mektubunun  ayrıntılı  anlatımına  yer  verildi.  
Öğrencilere,  Avrupa’nın  en  çok  tercih  edilen  
özgeçmiş formatlarından birisi olan Europass CV 
ve Niyet Mektubu hazırlama tekniklerinin yanında, 
CV’de yapılmaması gereken hatalar hakkında da 
bilgiler  aktarıldı.  Ayrıca Europass CV’lerini;  farklı  
şablonlarda,  29  dilde  oluşturabileceklerinden  
ve  daha  sonra  güncellemek  için  Europass  
Kütüphanelerinde  saklayabileceklerinden  
bahsedildi.

Etkinlik;  katılımcıların  sorularının  cevaplanması  
sonrası,  Europass  gelişmelerini  yakından  takip  
edebilmeleri  için  Europass  sosyal  medya  
hesaplarını  takibe  almaları  çağrısı  yapılarak  
sonlandırıldı.

Ulusal  Europass  Merkezi,  İstinye  
Üniversitesi  Öğrencilerine  Yönelik  
Europass Semineri Gerçekleştirdi

Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  tarafından  faaliyetleri  
yürütülen  Ulusal  Europass  Merkezi  15  Aralık  
2021  tarihinde  İstinye  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. 
Ayrıca  katılımcılara  becerilerini  işverenlere  daha  
iyi  ifade  edebilmelerini  sağlayan  ve  mezun  
olduklarında  elde  edecekleri  Yüksek  Öğretim  
diplomalarına dair faydalı bilgiler içeren Diploma 
Eki hakkında bilgiler verildi. Son olarak etkinlikte 
Europass CV’nin Avrupa’nın en çok kullanılan öz 
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geçmiş formatlarından biri olduğundan ve işveren 
ve eğitim kurumları tarafından tercih edildiğinden 
bahsedilerek etkinlik sonlandırıldı.

Ulusal  Europass  Merkezi  Batman  
Üniversitesi  Öğrencilerine  Yönelik  
Çevrim  İçi  Europass  Semineri  
Gerçekleştirdi

Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  tarafından  faaliyetleri  
yürütülen  Ulusal  Europass  Merkezi,  16  Aralık  
2021 tarihinde Batman Üniversitesi öğrencilerine 
yönelik  ‘‘AB  Formatında  CV  Hazırlama  ve  İş  
Fırsatlarına Erişim’’ konulu bilgilendirme sunumu 
gerçekleştirdi.  Çevrim  içi  olarak  gerçekleştirilen  
etkinlikte;  öğrencilere  öğrenim  hayatları  ve  
kariyerlerine  ilişkin  tüm  belge  ve  dosyalarını  
güvenle  saklayabilecekleri,  farklı  öğrenim  ve  
çalışmalar  için  özel  CV’ler  ve  Niyet  Mektupları  
tasarlayabilecekleri;  ayrıca  Avrupa’da  ve  
Türkiye’de  eğitim  çalışma  hakkında  bireylere  
güvenilir  bilgiler  sunarak  bilgi  ve  rehberlik  
sağlamayı  hedefleyen  Europass  Platformu  
tanıtıldı.
Etkinlikte  işverenlerin  ve  insan  kaynakları  
uzmanlarının  beklentilerini  karşılayan  Europass  
CV’nin  örneklerle  anlatımına  yer  verildi.  Ayrıca  
bireylerin;  yaptıkları  iş  başvurularında,  CV’lerinin 
aday  takip  sistemine  takılmadan  gerçek  
değerlendirme  aşamasına  geçebilmesi  için  
dikkat edilmesi gerekenler ve anahtar kelimelerin 
önemine  değinildi.  Son  olarak  öğrencilerinin  
soruları cevaplanarak ve sosyal medya hesaplarını 
takibe  almaları  çağrısı  yapılarak  etkinlik  
sonlandırıldı. 

Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  (MYK)  ile  
Ankara  Ticaret  Odası  (ATO)  arasında  
“Ulusal  Yeterlilik  Hazırlama  İşbirliği  
Protokolü” İmzalandı.

MYK Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı ulusal 
meslek  standardı  ve  ulusal  yeterlilik  taslaklarını  
hazırlama  konusunda  görevlendirilecek  gönüllü  
kurum ve kuruluşlardan talep alınması, taleplerin 
değerlendirilmesi,  kuruluşların  görevlendirilmesi  
ve işbirliği protokollerinin imzalanmasına yönelik 
teknik çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu  çerçevede,  Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  (MYK)  
ile  Ankara  Ticaret  Odası  (ATO)  arasında  sağlık  
ve  sosyal  hizmetler  sektöründe  “Aktar  (Seviye  
5)”  mesleğinde  ulusal  yeterliliğin  hazırlanması  
amacıyla  16.12.2021  tarihinde  işbirliği  protokolü  
imzalandı.

MYK  Başkanı  Adem  CEYLAN  ve  ATO  Yönetim  
Kurulu  Başkanı  Gürsel  BARAN’ın  imzaladığı  
işbirliği protokolü ile “Aktar (Seviye 5)” mesleğinin 
ulusal yeterlilik hazırlama süreci başlatılmış oldu. 
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Ulusal Europass Merkezi, İzmir Yüksek 
Teknoloji  Enstitüsü  Öğrencilerine  
Yönelik  Europass  Semineri  
Gerçekleştirdi

Ulusal Europass Merkezi 20 Aralık 2021 tarihinde, 
İzmir  Yüksek  Teknoloji  Enstitüsü  IEEE  Öğrenci  
Topluluğuna  yönelik  ’’Avrupa  Standardında  
CV,  Niyet  Mektubu  Hazırlama  ve  Europass  
Araçlarıyla  Avrupa  Fırsatlarına  Erişim’’  konulu  
bilgilendirme  semineri  gerçekleştirdi.  Çevrim  
içi  olarak  gerçekleştirilen  etkinlikte  öğrencilere;  
iş  ve  eğitim  fırsatlarına  erişim,  kariyer  gelişimi,  
Avrupa Gönüllü Hizmeti ve Erasmus+ Programını 
içeren uluslararası hareketlilikler hakkında detaylı 
bilgiler aktarıldı.

Etkinlikte;  bireylerin  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  hakkında  detaylı  bilgiler  katılımcılara  
aktarıldı.  Özellikle işverenler ve eğitim kurumları  
tarafından  genel  kabul  görmüş  Europass  CV  ve  
Niyet Mektubu hakkında öğrenciler bilgilendirildi. 
Ayrıca  etkinlikte  işveren  ve  eğitim  kurumları  
tarafından yeterliliklerinin daha kolay anlaşılmasını 
sağlayan ve yurt dışında bir iş ve kurs başvurusu 
yaptıklarında  aldıkları  eğitimleri  açıklamalarına  
destek olan Diploma Eki hakkında bilgiler verildi. 
Son olarak değişen-dönüşen-dijitalleşen dünyaya 
uyum için dijital becerileri geliştirmenin önemine 
vurgu yapılarak ve Europass Platformu’nun Dijital 
Becerileri  test  edebilme  imkânı  sunduğundan  
bahsedilerek etkinlik sonlandırıldı.

Ulusal  Europass  Merkezi,  İzmir  
Ekonomi  Üniversitesi  Öğrencilerine  
Yönelik  Europass  Bilgilendirme  
Sunumu Gerçekleştirdi

Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  tarafından  faaliyetleri  
yürütülen Ulusal Europass Merkezi, 23 Aralık 2021 
tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi akademisyen 
ve  öğrencileriyle  bir  araya  gelerek,  “Avrupa  
Standardında  CV,  Niyet  Mektubu  Hazırlama  ve  
Europass  Araçlarıyla  Avrupa  Fırsatlarına  Erişim”  
konulu bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Çevrim  içi  olarak  gerçekleştirilen  etkinlikte;  
bireylerin  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 hakkında 
detaylı  bilgiler  katılımcılara  aktarıldı.Özellikle  
işverenler  ve  eğitim  kurumları  tarafından  genel  
kabul  görmüş  Europass  CV  ve  Niyet  Mektubu  
hakkında  öğrenciler  bilgilendirildi.  Etkinlik  iş  ve  
eğitim fırsatlarına erişim, kariyer gelişimi, Avrupa 
Gönüllü  Hizmeti  ve  Erasmus+  programlarını  da  
içeren  uluslararası  hareketlilikler  ve  Diploma  
Eki’nin önemine değinilerek sonlandırıldı.
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Ulusal  Europass  Merkezi  Maltepe  
Üniversitesi Öğrencileriyle Birlikte

Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  tarafından  faaliyetleri  
yürütülen Ulusal Europass Merkezi, 21 Aralık 2021 
tarihinde  Maltepe  Üniversitesi  öğrencileriyle  bir  
araya  gelerek,   ‘‘Avrupa  Standardında  CV,  Niyet  
Mektubu  Hazırlama  ve  Europass  Araçlarıyla  
Avrupa  Fırsatlarına  Erişim’’  konulu  bilgilendirme  
sunumu  gerçekleştirdi.  Çevrim  içi  olarak  
gerçekleştirilen etkinlikte iş ve eğitim fırsatlarına 
erişim,  kariyer  gelişimi,  Avrupa  Gönüllü  Hizmeti  
ve Erasmus+ programlarını da içeren uluslararası 
hareketlilikler  ve  özellikle  işverenler  ve  eğitim  
kurumları  tarafından  genel  kabul  görmüş  
Europass CV hakkında öğrencilere bilgiler verildi.

Etkinlikte öğrencilere Europass CV’nin; becerilerini, 
yeterliliklerini ve deneyimlerini daha iyi bir şekilde 
ifade  etmelerini  sağlayan  bir  araç  olduğundan  
bahsedildi.  Doğru  kelimelerle  hazırlanmış  iyi  bir  
CV ile işverenler tarafından tercih edilmeyen yanlış 
kelimelerle  hazırlanmış  bir  CV  karşılaştırmalı  
olarak öğrencilere sunularak, özellikle becerilerin 
çeşitlenmesinin  ve  detaylanmasının  CV’deki  
önemine değinildi. Ayrıca etkinlikte öğrencilere; iş 
görüşmelerinde ve mülakatlarda rakiplerinden bir 
adım öne çıkmalarını sağlayacak Niyet Mektubu, 
sık yapılan CV hataları ve staj imkânlarına erişim 
konularında bilgiler aktarıldı. Son olarak Europass 
Platformunun  sunduğu  hizmetler,  Diploma  Eki  
ve  Sertifika  Eki  hakkında  bilgiler  verilerek,  bu  
belgelerin  yurt  dışında  iş  ve  eğitim  fırsatlarına  
daha  rahat  ulaşma  olanağı  sağladığından  
bahsedilerek, etkinlik sonlandırıldı.

Ulusal  Europass  Merkezi,  Erciyes  
Üniversitesi  Öğrencilerine  Yönelik  
Bilgilendirme Sunumu Gerçekleştirdi

Ulusal  Europass  Merkezi  23  Aralık  2021  
tarihinde  Erciyes  Üniversitesi  Edebiyat  Fakültesi  
öğrencileriyle  web  tabanlı  araçlar  aracılığıyla  
bir  araya  gelerek   ‘‘Avrupa  Standardında  
CV,  Niyet  Mektubu  Hazırlama  ve  Europass  
Araçlarıyla  Avrupa  Fırsatlarına  Erişim’’  konulu  
bilgilendirmelerde  bulundu.  Katılımcılara,  
öğrenim  hayatlarına  ve  kariyerlerine  ilişkin  tüm  
belge  ve  dosyalarını  ücretsiz  olarak  güvenle  
saklayabilecekleri Europass Platformu tanıtılarak, 
tüm  becerilerinin,  deneyimlerinin  ve  öğrenme  
geçmişlerinin  dijital  kaydını  tutabilecekleri,  
başarılarını  sergileyebilecekleri  Kişisel  Europass  
Profili hakkında bilgiler verildi.

Etkinlikte  öğrencilere,   Europass  Profillerindeki  
bilgileri  kullanarak;  başvurmak  istedikleri  işler,  
kurslar  ve  akademik  başvurular  için  çeşitli  öz  
geçmişler  oluşturabilecekleri,  öz  geçmişlerinde  
dil  becerilerine  yer  verebilecekleri  ve  kişisel  
kütüphanelerinde  saklayabilecekleri  bilgisi  
paylaşıldı. Ayrıca Kişisel Profillerinin tamamını ya 
da  seçtikleri  bölümlerini  işverenlerle  link  olarak  
paylaşabilecekleri tavsiyesinde bulunuldu.  Eğitim 
ve  iş  başvurularında  dikkat  edilmesi  gereken  
konular  hakkında  bilgi  ve  rehberlik  sağlandı.   İş  
arama  sürecindeki  en  yaygın  hatalardan  birinin,  
her başvuruyu aynı CV ile yapmak olduğu bilgisi 
öğrencilere aktarıldı.  Son olarak iş başvurularının 
gerçek  değerlendirme  aşamasına  geçebilmesi  
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için; Aday Takip Sistemleri (ATS) hakkında ayrıntılı 
bilgiler verilerek;  ATS’nin yüzlerce CV arasından 
uygun  olmayanları  kelime  tarama  yöntemiyle  
elediği,  bu  nedenle  başvurularda  kullanılan  
CV’lerde  başvurulan  işe  yönelik  anahtar  kelime  
kullanılmasının önemi vurgulandı.

Ulusal Europass Merkezi, Manisa Celal 
Bayar  Üniversitesi  Sağlık  Bilimleri  
Fakültesi  Öğrencilerine  Yönelik  
Bilgilendirme Sunumu Gerçekleştirdi

Mesleki  Yeterlilik  Kurumu  tarafından  faaliyetleri  
yürütülen  Ulusal  Europass  Merkezi,  21  Aralık  
2021  tarihinde  Manisa  Celal  Bayar  Üniversitesi  
Sağlık  Bilimleri  Fakültesi  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. 

Etkinlik  boyunca  Erasmus+  ve  Avrupa  Gönüllü  
Hizmeti  başvurularında  sıklıkla  kullanılan  ve  
büyük  öneme  sahip  olan  Europass  CV  ve  Niyet  
Mektubunun  ayrıntılı  anlatımına  yer  verildi.  
Öğrencilere,  Avrupa’nın  en  çok  tercih  edilen  
özgeçmiş  formatlarından  birisi  olan  Europass  
CV  ve  Niyet  Mektubu  hazırlama  tekniklerinin  
yanında,  başvurularının  daha  güçlü  olması  için  

CV’de yapılmaması gereken hatalara ve mülakat 
tekniklerine de değinildi.  Ayrıca Europass CV ve 
Europass  Profili  arasındaki  farklar  detaylarıyla  
öğrencilere  aktarıldı.  Etkinlik;  katılımcıların  
sorularının  cevaplanması  sonrası,  Europass  
gelişmelerini  yakından  takip  edebilmeleri  için  
Europass sosyal medya hesaplarını takibe almaları 
çağrısı yapılarak sonlandırıldı.

Ulusal Europass Merkezi Hatay Mustafa 
Kemal  Üniversitesi  Öğrencilerine  
Yönelik  Bilgilendirme  Sunumu  
Gerçekleştirdi

Ulusal  Europass  Merkezi  27  Aralık  2021  
tarihinde  Hatay  Mustafa  Kemal  Üniversitesi  
Sağlık  Bilimleri  Fakültesi  öğrencileriyle  online  
platform  aracılığıyla  bir  araya  gelerek   ‘‘Avrupa  
Standardında  CV,  Niyet  Mektubu  Hazırlama  ve  
Europass  Araçlarıyla  Avrupa  Fırsatlarına  Erişim’’  
konulu  bilgilendirmelerde  bulundu.  Öğrencilerle  
Europass  Platformu’nu  kullanarak  hiçbir  ücret  
ve  kısıtlama  olmadan  diledikleri  kadar  Europass  
CV  ve  Niyet  Mektubu  hazırlayabilecekleri  bilgisi  
paylaşıldı.

Etkinlikte  katılımcılara,  Europass  araçlarının  
becerileri  ve yeterlilikleri  görünür hale getirmeyi 
sağlayan  standart  formatlarda  olduğu,  AB  
ülkelerinde  yaygın  olarak  kullanıldığı,  yurt  içi  ve  
yurt  dışı  başvurularında  kendilerini  kurum  ve  
kuruluşlara,  İK  uzmanlarına  ve  işverenlere  en  
etkili  şekilde tanıtmalarına olanak sağladığından 
bahsedildi.  Europass  Platformu  ve  araçları  
hakkında  verilen  bilgilerin  yanında  öğrencilere,  
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teknolojik  gelişmelerde  yaşanan  değişim  
karşısında  dijital  becerilerini  de  geliştirmeleri  
konusunda  tavsiyelerde  bulunuldu.  Günümüzde  
üretim  biçimlerinin  ve  beraberinde  iş  gücünün  
niteliklerinin  beklentilere  uygun  değiştiği,  
böylece  teknolojik  gelişmelerde  ve  eğitimde  
yaşanan  dönüşüme  uyum  sağlanması  gerekliliği  
vurgulandı. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu alan 
uzmanları  tarafından  tasarlanan  ve  katılımcıların  
güçlü  ve  zayıf  yönlerini  anlamalarına,  uygun  
eğitim  fırsatlarını  bulmalarına  yardımcı  olacak  
Europass  Dijital  Testi’ni  kullanmaları  öğrencilere  
önerildi.

Ulusal  Europass  Merkezi  Yaşar  
Üniversitesi Öğrencileriyle Birlikte

Ulusal Europass Merkezi, 28 Aralık 2021 tarihinde 
Yaşar Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek,  
‘‘Avrupa  Standardında  CV,  Niyet  Mektubu  
Hazırlama  ve  Europass  Araçlarıyla  Avrupa  
Fırsatlarına Erişim’’ konulu bilgilendirme sunumu 
gerçekleştirdi.  Çevrim  içi  olarak  gerçekleştirilen  
etkinlikte,  Europass  Platformunun  sunduğu  
hizmetler ve araçlar öğrencilere tanıtılarak, Avrupa 
Gönüllü  Hizmeti  ve  Erasmus+  programlarını  da  
içeren  uluslararası  hareketlilikler  ve  özellikle  
Europass CV hakkında bilgiler verildi.

Etkinlikte  öğrencilere;   yurt  dışında  eğitim,  
öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme 
temelli gençlik aktivitelerine nasıl erişebilecekleri 
ve  Europass  araçlarının  bu  konulardaki  desteği  
hakkında  rehberlik  sağlandı.  Erasmus+  ve  ESC  
gönüllülük  projelerinde  yer  almanın  gençlerin  
kişisel,  sosyal  ve  mesleki  gelişimlerine  katkı  

sağlarken, ilgili projelerin kariyer gelişimlerine de 
ilham verici bir deneyim fırsatı olarak yansıdığından 
bahsedildi. Ayrıca teknolojinin giderek daha fazla 
benimsenmesi,  önümüzdeki  beş  yıl  içerisinde  
işlerde  talep  edilen  becerilerin  değişeceği  ve  
yeni  beceri  boşluklarının  ortaya  çıkacağı  bilgisi  
öğrencilerle  paylaşıldı.  Bu  kapsamda  Dünya  
Ekonomik  Forumu  tarafından  yayınlanan  ‘‘2025  
Yılında Bireylerde Olması Gereken En İyi 10 Beceri’’ 
öğrencilerle paylaşılarak yeni beceri ve yetkinlikler 
kazanmaları gerekliliğinden bahsedildi.

İş  ve  Yönetim  Sektöründe  11  Ulusal  
Yeterlilik Kabul Edildi.

MYK’nın  operasyon  faydalanıcısı  olduğu  
Türkiye  Yeterlilikler  Sisteminin  ve  Çerçevesinin  
Uygulanması  Projesinin  hibe  bileşenlerinden  
olan  ‘‘VOC-Test  Merkezleri-III  Hibe  Programı’’  
kapsamında  Yönetim  Danışmanları  Derneği  
tarafından hazırlanan; “İnsan Kaynakları Yöneticisi 
(Seviye  6)”,  “İnsan  Kaynakları  Uzmanı  (Seviye  
6)”,  “İnsan  Kaynakları  Elemanı  (Seviye  4)”,  
“Endüstriyel İlişkiler Uzmanı (Seviye 6)”, “Eğitim 
Uzmanı  (Seviye  6)”,  “Personel  Performansı  
Değerlendirme  Uzmanı  (Seviye  6)”,  “İdari  İşler  
Uzmanı (Seviye 6)”, “Özlük İşleri Uzmanı (Seviye 
6)”,  “Özel  Kalem  Müdürü/Üst  Düzey  Yönetim  
Asistanı  (Seviye  6)  ”,  “Organizasyonel  Gelişim  
Uzmanı (Seviye 6)” ve “Yönetim Danışmanı (Seviye 
6)” yeterlilikleri MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi 
tarafından  incelenerek,  komite  üyelerinin  görüş  
ve değerlendirmeleri doğrultusunda düzenlenmiş 
ve  MYK  Yönetim  Kurulunun  08/12/2021  tarihli  
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ve  2021/157  sayılı  kararı  ile  onaylanarak  ulusal  
yeterlilik olarak yürürlüğe girmiştir.

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.

Yükseköğretim  Yeterlilikleri  TYÇ’ye  
Yerleştirilmeye Başladı

Türkiye  Yeterlilikler  Çerçevesi’ne  (TYÇ)  yönelik  
10  yılı  aşkın  süredir  yürütülen  çalışmaların  nihai  
hedefi,  öğrenme  kazanımları  ile  tanımlanmış,  
TYÇ  ve  AYÇ  seviyeleri  belirlenmiş,  birbirleri  ile  
karşılaştırılabilen  kalite  güvencesi  sağlanmış  
yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesidir.

Yeterliliklerin  Türkiye  Yeterlilikler  Çerçevesine  
Dâhil  Edilmesi  Sürecinde  Uygulanacak  Usul  ve  
Esaslara göre yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesi 
için sağlanması gereken 3 ölçüt bulunmaktadır:

Yeterlilik, Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı’ nda yer 
almalıdır,

Yeterlilik  formu,  ilgili  yeterlilik  tür  belirleyicisiyle  
uyumlu olmalıdır,

Yeterliliğin kalite güvencesi sağlanmış olmalıdır.

Yeterlilikler,  uygulama  aşamasındaki  TYÇ’ye,  19  
Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen TYÇ Kurulu 
28. Toplantısı’ndan bu yana TYÇ Kurulu gündemine 
getirilmekte  ve  TYÇ  Kurulunca  uygun  olarak  
değerlendirilenler çerçeveye yerleştirilmektedir.

21  Aralık  2021  tarihinde  gerçekleştirilen  TYÇ  
Kurulu  36.  Toplantısında  Yükseköğretim  Kurulu  
Başkanlığı  tarafından  başvurusu  gerçekleştirilen  
129  Yükseköğretim  Yeterliliğinin  TYÇ  Kurulu  
üyelerinin  değerlendirmeleri  ile  TYÇ’de  yer  
almaları  uygun  bulunmuştur.  39  Üniversitenin  
40 program özelinde 129 farklı  yeterliliği TYÇ’de 
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ilgili  seviyelerine yerleştirilmiş  ve  yükseköğretim 
programlarının  TYÇ’ye  yerleştirilmesi  için  güçlü  
bir başlangıç teşkil etmiştir.

Bir  yeterliliğin  TYÇ’ye  yerleştirilmesi  kalite  
güvence süreçlerinin etkin bir şekilde işletildiğinin 
yanı sıra, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’ne açık bir 
referans  taşıdığı,  yeterliliğe  erişim  süreçlerinin  
güvenilir ve şeffaf olduğu ve ilgili yeterliliğin eğitim 
kurumları  ve  işverenler  tarafından  kabul  edildiği  
anlamına gelmektedir. Ayrıca TYÇ’ye yerleştirilen 
yeterlilikler,  diploma  veya  sertifikalarının  
üzerinde TYÇ logosu ile birlikte TYÇ seviyesini de 
bulundurabilirler.

Önümüzdeki  süreçte  de,  yeterliliklerin  TYÇ’ye  
yerleştirilmesine  devam  edilerek  yeterliliklerin  
şeffaflığı,  güvenilirliği  ve  hareketliliği  ulusal  ve  
uluslararası düzeyde artırılacaktır.

TYÇ’yi  kaliteden  ödün  vermeden  ve  şeffaflık  
ilkesine  bağlı  kalarak  uygulama  gayretimize  ve  
kararlılığımıza  desteklerinden  ötürü  tüm  Kurul  
üyelerine  ve  paydaşlarımıza  teşekkürlerimizi  
sunarız.

TYÇ’ye  Yerleştirilen  MYK  Yeterliliği  
Sayısı 110 oldu

Türkiye  Yeterlilikler  Çerçevesi’ne  (TYÇ)  yönelik  
10  yılı  aşkın  süredir  yürütülen  çalışmaların  nihai  
hedefi,  öğrenme  kazanımları  ile  tanımlanmış,  

TYÇ  ve  AYÇ  seviyeleri  belirlenmiş,  birbirleri  ile  
karşılaştırılabilen  kalite  güvencesi  sağlanmış  
yeterliliklerin  TYÇ’ye  yerleştirilmesidir.  Bu  
nedenle,  TYÇ  ile  ilgili  süreçlerin  en  önemlisi  
TYÇ  kapsamındaki  yeterliliklerin  çerçeveye  
yerleştirilmesi aşamasıdır.

Yeterliliklerin  Türkiye  Yeterlilikler  Çerçevesine  
Dâhil  Edilmesi  Sürecinde  Uygulanacak  Usul  ve  
Esaslara göre yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesi 
için sağlanması gereken 3 ölçüt bulunmaktadır:

•  Yeterlilik,  Türkiye  Yeterlilikler  Veri  Tabanı’  nda  
yer almalıdır,

• Yeterlilik formu, ilgili yeterlilik tür belirleyicisiyle 
uyumlu olmalıdır,

• Yeterliliğin kalite güvencesi sağlanmış olmalıdır.

Yeterlilikler,  uygulama  aşamasındaki  TYÇ’ye  19  
Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen TYÇ Kurulu 
28. Toplantısı’ndan bu yana TYÇ Kurulu gündemine 
getirilmekte  ve  TYÇ  Kurulunca  uygun  olarak  
değerlendirilenler çerçeveye yerleştirilmektedir.

Geçen  bir  yıl  içerisinde  gerçekleştirilen  
toplantılarda  farklı  yeterliliklerinin  TYÇ’ye  
yerleştirilmesi  başvurusunda  bulunan  Mesleki  
Yeterlilik  Kurumu’nun  TYÇ’ye  ilk  yerleştirilen  
yeterliliği  olan Çelik  Kaynakçısı  Mesleki  Yeterlilik  
Belgesi de dâhil olmak üzere MYK’nın toplam 110 
yeterliliği TYÇ’ye yerleştirilmiş durumdadır.

Bir  yeterliliğin  TYÇ’ye  yerleştirilmesi  kalite  
güvence süreçlerinin etkin bir şekilde işletildiğinin 
yanı sıra, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’ne açık bir 
referans  taşıdığı,  yeterliliğe  erişim  süreçlerinin  
güvenilir  ve  şeffaf  olduğu  ve  ilgili  yeterliliğin  
eğitim  kurumları  ve  işverenler  tarafından  kabul  
edildiği anlamına gelmektedir.

Önümüzdeki  süreçte  de,  yeterliliklerin  TYÇ’ye  
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yerleştirilmesine  devam  edilerek  yeterliliklerin  
şeffaflığı,  güvenilirliği  ve  hareketliliği  ulusal  ve  
uluslararası düzeyde artırılacaktır.

TYÇ’yi  kaliteden  ödün  vermeden  ve  şeffaflık  
ilkesine  bağlı  kalarak  uygulama  gayretimize  ve  
kararlılığımıza  desteklerinden  ötürü  tüm  Kurul  
üyelerine  ve  paydaşlarımıza  teşekkürlerimizi  
sunarız.

TYÇ  Kurulu  36.  Toplantısı  
Gerçekleştirildi

Türkiye  Yeterlilikler  Çerçevesi  (TYÇ)  Kurulu  36.  
Toplantısı,  21.12.2021  tarihinde  Mesleki  Yeterlilik  
Kurumu  (MYK)  Başkan  Yardımcısı  Sayın  Metin  
KARAMAN  başkanlığında  gerçekleştirilmiştir.   
Toplantıya  Kurul  üyelerinin  yanı  sıra  Milli  Eğitim  
Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
temsilcileri de katılım sağlamıştır.

Toplantı, Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Kalite 
Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Taslağına  yönelik  görüşlerin  değerlendirilmesi  
ile  başlamıştır.  İstişare  edilen  hususlarda  fikir  
birliği sağlanan Usul ve Esas Taslağının nihai hale 
getirilerek onaya sunulmasına karar verilmiştir.

Toplantının  ikinci  bölümünde  YÖK’ün  
yükseköğretim  yeterliliklerinin  TYÇ’nin  ilgili  
seviyesine  yerleştirilmesine  yönelik  başvurusu  
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  39  farklı  üniversitenin  
Yükseköğretim Kalite  Kurulu  tarafından  akredite  
edilmiş  olan  toplam  129  yeterliliği  TYÇ’nin  ilgili  
seviyesine yerleştirilmiştir.

Bugüne  kadar  gerçekleştirilen  çalışmaların  nihai  
hedefi, ülkemizde kalite güvencesi sağlanmış tüm 
yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesidir. Bu nedenle, 
yükseköğretim yeterliliklerinin TYÇ’de yer alması 
ülkemizdeki  tüm  yeterlilik  türlerini  kapsamayı  
hedefleyen TYÇ için önemli kilometre taşlarından 
biridir. Önümüzdeki süreçte, yeterliliklerin TYÇ’ye 
yerleştirilmesine  devam  edilerek  yeterliliklerin  
şeffaflığı,  güvenilirliği  ve  hareketliliği  ulusal  ve  
uluslararası düzeyde artırılacaktır.

Toplantının  son  bölümünde  ise  MYK’nın  21  
farklı  yeterliliğin  TYÇ’ye  yerleştirilmesine  
yönelik  başvurusu  değerlendirilmiş  ve  uygun  
bulunmuştur.  Bu  kararla,  TYÇ’ye  yerleştirilen  
Mesleki Yeterlilik Belgesi sayısı 110’a yükselmiştir. 
TYÇ’ye  yerleştirilen  yeterliliklere  buradan  
erişebilmektedir.

TYÇ’yi  kaliteden  ödün  vermeden  ve  şeffaflık  
ilkesine  bağlı  kalarak  uygulama  gayretimize  
ve  kararlılığımıza  desteklerinden  ötürü  tüm  
paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

MYK  Çevre  Sektör  Komitesi  16.  
Toplantısı Gerçekleştirildi.
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MYK  Çevre  Sektör  Komitesi,  Tüm  Atık  ve  Geri  
Kazanım Sanayicileri Derneği (TAGED) tarafından 
Türkiye  Yeterlilikler  Sisteminin  ve  Çerçevesinin  
Uygulanması  Projesinin  hibe  bileşenlerinden  
olan  “VOC-Test  Merkezleri-III  Hibe  Programı”  
kapsamında hazırlanan  “Tehlikeli Atık Toplayıcısı 
(Seviye 3),  Tehlikesiz  Atık  Toplayıcısı  (Seviye 3),  
Atık Ayırma İşçisi (Seviye 3) ve Atık Madeni Yağ 
Rafinasyon  Elemanı  (Seviye  4)”  taslak  meslek  
standartları  ve  taslak  yeterliliklerini  incelemek  
üzere  22  Aralık  2021  tarihinde  16.  toplantısını  
gerçekleştirmiştir.

Çevre Sektör Komitesi üyelerinin yanı sıra TAGED 
temsilcilerinin  katılım  sağladığı  toplantıda,  
komiteye  sunulan  taslak  meslek  standartları  
ve  taslak  yeterlilikler  incelenmiş,  tartışılmış  ve  
gerekli düzeltmelerin yapılmasının ardından MYK 
Yönetim  Kurulu’nun  onayına  sunulmasına  karar  
verilmiştir.

SAYDAM  Mesleki  Yeterlilik  Ve  
Belgelendirme  Hizmetleri  Limited  
Şirketi  MYK  Tarafından  Sınav  ve  
Belgelendirme  Yapmak  Üzere  
Yetkilendirildi.

TÜRKAK  tarafından  AB-0394-P  Akreditasyon  
Numarası  ile  akredite  edilmiş  olan  SAYDAM  
Mesleki  Yeterlilik  ve  Belgelendirme  Hizmetleri  
Limited  Şirketi,  MYK  Yönetim  Kurulunun  
15.12.2021 tarihli ve 2021/160 sayılı kararı ile sınav 
ve  belgelendirme  yapmak  üzere  YB-0302  kodu  
ile yetkilendirilmiştir.

Yapılan  çalışmalar  neticesinde  Kuruluşla  MYK  
arasında  17.12.2020  tarihinde  yetkilendirme  ön  
sözleşmesi,  22.12.2021  tarihinde  yetkilendirme  
sözleşmesi imzalanarak, Kuruluş toplam 15 ulusal 
yeterlilikte  sınav  ve  belgelendirme  faaliyeti  
gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiştir.

Kuruluşun kapsamında yer alan yeterlilikler:

17UY0332-4  Emlak  Danışmanı  (Seviye:4  (Rev.  
No:00)
17UY0326-3  Kamyon  Şoförü  (Seviye:3  (Rev.  
No:00)
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)
17UY0327-3  Minibüs  Şoförü  (Seviye:3  (Rev.  
No:00)
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)
14UY0202-3  NC/CNC  Tezgâh  İşçisi  (Seviye:3  
(Rev. No:01)
14UY0202-4  NC/CNC  Tezgâh  İşçisi  (Seviye:4  
(Rev. No:01)
17UY0328-3  Servis  Aracı  Şoförü  (Seviye:3  (Rev.  
No:00)
17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye:5 
(Rev. No:00)
17UY0329-3 Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü 
(Seviye:3 (Rev. No:00)
17UY0330-3 Taksi Şoförü (Seviye:3 (Rev. No:00)
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Ulusal  Europass  Merkezi  Erasmus+  
Mesleki  Eğitim Akreditasyon Projeleri  
Uygulama  Kalitesi  Çalıştayında  
Katılımcıları Bilgilendirdi.

Ulusal  Europass  Merkezi  (UEM),  Türkiye  Ulusal  
Ajansı  tarafından  23-24  Aralık  2021  tarihlerinde  
Ankara’da  düzenlenen  “Erasmus+  Mesleki  
Eğitim  Akreditasyon  Projeleri  Uygulama  Kalitesi  
Çalıştayı”na katıldı. Farklı illerde yer alan Erasmus+ 
Mesleki Eğitim Öğrenici Ve Personel Hareketliliği 
Akreditasyon  Belgesine  sahip  kuruluşların  
proje  uygulama  ekiplerinin  temsilcilerinin  
katıldığı  Çalıştay’da  UEM  tarafından  katılımcıları  
bilgilendirmek  üzere  “Europass  Araçları  ve  
Europass  Hareketlilik  Belgesi”  konulu  sunum  
gerçekleştirildi.

Çalıştay’ın  ilk  oturumunda  katılımcılara,  Avrupa  
Komisyonu’nun  2021-2027  planlamaları  
çerçevesinde  Erasmus+  hareketlilik  projelerinin  
kalitesini  artırmak  üzere  çalışmalar  yürütecek  
olan ve içerisinde MYK Uzmanlarının da yer aldığı 
eski  adıyla  “Ulusal  ECVET Uzmanları  Ekibi”  yeni  
adıyla  “Ulusal  Mesleki  Eğitim  Takımı(nVet)”  ve  
bu  ekibin  faaliyetleri  tanıtıldı.  Ayrıca,  mesleki  
eğitim alanındaki öğrenci ve personel hareketliliği 
projelerinde  katılımcılarca  edinilen  becerilerin  
resmi yolla nasıl tanınacağı konusundaki bilgi ve 
tecrübeler katılımcılarla paylaşıldı.

Çalıştay’ın  ikinci  oturumunda  katılımcılara  
Eramus+ projelerinin görünürlüğüne ve kalitesine 

katkı  sağlayacak  önemli  araçlardan  biri  olan  
Europass  tanıtıldı.  Hareketlilik  faaliyetleri  
kapsamında  katılımcıların  yurt  dışında  edindiği  
beceri ve yetkinliklerin doğru şekilde kayıt altına 
alınmasına ve tanınmasına yardımcı olan Europass 
Hareketlilik  Belgesi  ve  nasıl  düzenleneceği  
hakkında detaylı bilgiler verildi.

Programın  ikinci  gününde  gerçekleştirilen  grup  
ve  atölye  çalışmaları  ile  projeler  aracılığıyla  
katılımcılar  tarafından  edinilen  kazanımların  
resmi  olarak  tanınması,  katılımcılar  için  yabancı  
dil  hazırlıkları  ve  projelerde  yurt  dışı  ortak  
bulma  konularında  kullanılan  yöntemler  ve  
iyi  uygulamalar  katılımcılar  arasında  istişare  
edildi.  Öneriler  ve  grup  çalışmalarının  sonuçları  
sunularak Çalıştay sonlandırıldı.

Ulusal Europass Merkezi Erzincan Binali 
Yıldırım  Üniversitesi  Öğrencilerine  
Yönelik  Çevrim  İçi  Europass  Semineri  
Gerçekleştirdi

Ulusal Europass Merkezi, 30 Aralık 2021 tarihinde 
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencilerine 
yönelik  ‘‘AB  Standardında  CV,  Niyet  Mektubu  
Hazırlama  ve  Europass  Araçlarıyla  Avrupa  
Fırsatlarına Erişim’’ konulu bilgilendirme sunumu 
gerçekleştirdi.  Öğrencilere  öğrenim  hayatları  
ve  kariyerlerine  ilişkin  tüm  belge  ve  dosyalarını  
güvenle  saklayabilecekleri,  farklı  öğrenim  ve  
iş  başvuruları  için  CV’ler  ve  Niyet  Mektupları  
tasarlayabilecekleri,  Avrupa’nın  hayat  boyu  
öğrenme  ve  kariyer  yönetim  platformu  olan  
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Europass, görsellerle öğrencilere tanıtıldı.

Etkinlikte;  Avrupa’da  yaşama,  çalışma,  öğrenim,  
staj  ve  gönüllülük  hakkında  öğrencilerle  resmi  
bilgiler  paylaşılarak,  Europass  araçlarının;  
mevcut  diploma  ve  mesleki  sertifikaların  ilgili  
makamlar tarafından anlaşılmasını ve tanınmasını 
kolaylaştırıcı  role  sahip  olduğundan  bahsedildi.  
Ayrıca  bireylere;  AB  genelinde  bilgi,  hizmet  ve  
destek  sağlayan  yerel  ağların  bilgilerini  içeren  
Ulusal  Europass  Merkezlerinin  de  dâhil  olduğu  
‘‘Çevremdeki  Avrupa  Birliği’’  haritası  hakkında  
bilgiler  verildi.  İlgili  haritadan  yararlanan  
kullanıcıların  AB  ile  doğrudan  bağlantılı  ve  
hizmet  alabilecekleri  merkezlere  tek  noktadan  
erişebilecekleri önerilerinde bulunuldu.

Toplumsal  ve  Kişisel  Hizmetler  
Sektöründe  2  adet  Ulusal  Meslek  
Standardı Güncellendi ve 2 adet Ulusal 
Yeterlilik Hazırlandı.

Kurumumuzun  operasyon  faydalanıcısı  olduğu  
Türkiye  Yeterlilikler  Sisteminin  ve  Çerçevesinin  
Uygulanması  Projesinin  (TUYEP)  hibe  
bileşenlerinden  olan  ‘‘VOC-Test  Merkezleri-III  
Hibe Programı’’  kapsamında Diyarbakır Esnaf ve 
Sanatkârlar  Odaları  Birliği  (DESOB)  toplumsal  
ve  kişisel  hizmetler  sektöründe,  DESOB  Mesleki  
Yeterlilik  Belgelendirme  Merkezi  Projesi  ile  hibe  
almaya hak kazanmıştır. DESOB proje kapsamında 
Havuz  Operatörü  (Seviye  4)  ve  Halı  Temizleme  
ve  Bakım  Elemanı  (Seviye  3)  Ulusal  Meslek  
Standartlarını  güncelleyerek  bu  mesleklerin  

ölçme,  değerlendirme  ve  belgelendirme  
faaliyetlerinde  kullanılmak  üzere  ilgili  ulusal  
yeterlilikleri hazırlamıştır.

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

Gelen  görüşler  doğrultusunda  güncellenmiş  
ulusal  meslek  standartları  ve  hazırlanan  
yeterlilikler  gözden  geçirildikten  sonra  MYK  
Sektör Komitesinin görüşüne sunulacaktır.

ICONIC  Enerji  Bilimleri  Merkezi  
Eğitim  Hizmetleri  Sanayi  ve  Ticaret  
Anonim  Şirketi  MYK  Tarafından  Sınav  
ve  Belgelendirme  Yapmak  Üzere  
Yetkilendirildi.

TÜRKAK  tarafından  AB-0399-P  Akreditasyon  
Numarası ile akredite edilmiş olan ICONIC Enerji  
Bilimleri  Merkezi  Eğitim  Hizmetleri  Sanayi  ve  
Ticaret  Anonim  Şirketi  MYK  Yönetim  Kurulunun  
15.12.2021 tarihli ve 2021/161 sayılı kararı ile sınav 
ve  belgelendirme  yapmak  üzere  YB-0303  kodu  
ile yetkilendirilmiştir.

Yapılan  çalışmalar  neticesinde  Kuruluşla  MYK  
arasında  05.07.2021  tarihinde  yetkilendirme  ön  
sözleşmesi,  27.12.2021  tarihinde  yetkilendirme  
sözleşmesi imzalanarak,  Kuruluş toplam 2 ulusal  
yeterlilikte  sınav  ve  belgelendirme  faaliyeti  
gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiştir.
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Kuruluşun kapsamında yer alan yeterlilikler:

16UY0264-4  Elektronik  ve  Elektrikli  Ürünler  
Servisçisi (Seviye 4) (Rev. No:00)
17UY0331-3  Tehlikeli  Madde  Taşımacılığı  Şoförü  
(Seviye 3) (Rev. No:00)

Hasta Hizmetleri  Personeli  (Seviye 4)  
Taslak Meslek Standardı Hazırlandı.

Sağlık  ve  sosyal  hizmetler  sektöründe  ulusal  
meslek  standardının  belirlenmesi  amacıyla  
Mesleki  Yeterlilik  Kurumu ile  Özel  Hastaneler  ve  
Sağlık  Kuruluşları  Derneği  (OHSAD)  arasında  
imzalanan  “Ulusal  Meslek  Standardı  Hazırlama  
İşbirliği  Protokolü”  kapsamında  1  adet  Taslak  
Meslek Standardı hazırlandı.

Özel  Hastaneler  ve  Sağlık  Kuruluşları  Derneği  
(OHSAD) tarafından hazırlanan “Hasta Hizmetleri 
Personeli (Seviye 4)” taslak meslek standardı ilgili 
tarafların görüşüne sunuldu.

Görüş  alma  süreci  28.01.2022  tarihinde  
tamamlanacak  olan  taslak  meslek  standardı,  
gelen görüşler doğrultusunda OHSAD tarafından 
gözden  geçirildikten  sonra,  MYK  Sağlık  ve  
Sosyal  Hizmetler  Sektör  Komitesinin  görüşüne  
sunulacaktır.

Tüm  Avrupa  Birliği  Ağlarını  İçeren  
İlk  Sinoptik  Çevrim  İçi  Harita  Olan  
‘‘Çevremdeki Avrupa Birliği’’ Yayında

Ulusal Europass Merkezleri de dâhil olmak üzere, 
bireylere  AB  genelinde  bilgi,  hizmet  ve  destek  
sağlayan yerel ağların bilgilerini içeren ‘‘Çevremdeki 
Avrupa Birliği ’’  haritası şimdi yayında. Bu harita 
sayesinde kullanıcılar  AB ile  doğrudan bağlantılı  
ve  yerelde  hizmet  alabilecekleri  merkezlere  tek  
noktadan  erişebilir  ve  AB’nin  yereldeki  varlığını  
bir bakışta görüntüleyebilirler.

Çevremdeki  Avrupa  Birliği  Haritasıyla  bireyler  
bölgesel düzeyde farklı alanlarda faaliyet gösteren 
AB merkezlerini bulabilir ve AB genel yönetiminde 
yerelde  sunulan  hizmetlerden  yararlanabilirler.   
Sinoptik* haritanın ilk versiyonunda yeterliliklerin 
tanınması,  yurt  dışı  eğitim,  çalışma,  gençlik  
fırsatları, sağlık, kültür gibi birçok farklı alanlarda 
hizmet  veren  16  farklı  yerel  AB  ağı  türü  yer  
alıyorken,  devam  eden  yenileme  çalışmaları  
sonrasındaki  bir  yıl  içerisinde tüm AB ağı  türleri  
haritada yerini alacak. 

(  *Sinoptik:  Bütünün  genel  görünümünü  
özetleyen, bütüncül bakış kazandıran, kapsamlı.)

https://european-union.europa.eu/contact-
eu/meet-us_en  adresinden  haritaya  erişim  
sağlayabilecek olan kullanıcılar, haritanın sağında 
yer  alan  menü  üzerinden  ülke,  hizmet  türü  ve  
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merkez türü gibi aşağıda açıklanan farklı filtreleri 
kullanabilir,  yereldeki  AB  merkezleri  ve  ağlarını  
keşfedebilir,  aradıkları  hizmetlere,  bilgiye  ve  
desteğe ulaşabilirler.

*Coğrafi  Konuma  Göre  Arama:  Yerelde  bir  AB  
merkezi  bulmak  isteyen  kullanıcılar  ülke  veya  
bölge  seçerek  veya  ‘‘mevcut  konumumu kullan’’  
seçeneğini  kullanarak  bir  AB  destek  noktasına  
ulaşabilir, bilgi ve destek alabilirler.

*Ağ  Türüne  Göre  Arama:  Kullanıcılar,  harita  
üzerinde  bir  veya  birkaç  ağı  türünü  seçerek  
yalnızca bu ağlarla ilgili bilgilerine ulaşabilirler.

*Anahtar  Kelimeye  Göre  Arama:  Kullanıcılar,  
aradıkları  desteğe  en  uygun  AB  merkezinin  
bulabilecekleri belirli bir konu veya anahtar kelime 
girerek arama yapılabilirler. 

Haritada  yer  alan  AB  Merkezleri  hakkında  kısa  
açıklamalar: 

GENEL AB MERKEZLERİ:

*Doğrudan Avrupa (EUROPE DIRECT) Merkezleri: 
Avrupa  vatandaşlarına  Avrupa  Birliği  hakkında  
genel  bilgiler  sağlamakla  birlikte,  AB  politikaları  
ve  programları  hakkındaki  sorular  için  ilk  yanıt  
mercileridir.

*Avrupa  Dokümantasyon  Merkezleri  (EDCs):  
Avrupa  Dokümantasyon  Merkezleri,  1963  yılında  
Avrupa Komisyonu tarafından kurulmuştur.  AB’nin 
tüm üye ülkelerinde 400 merkez bulunmaktadır. 
Avrupa  Dokümantasyon  Merkezleri,  AB  ilişkileri  
ve bütünleşmesi alanında seçilmiş yayınlar sunar 
ve AB’nin geleceğine ilişkin konularda akademik 
faaliyetleri teşvik eder.

DİĞER AB MERKEZLERİ:

Özel  yetki  alanları  bulunan  ve  belirli  konular  

üzerinde  uzmanlaşmış  kuruluşlardan  oluşan  bu  
Merkezler şunlardır:

AB  Programları,  politikaları  ve  fonları  hakkında  
hizmet, rehberlik ve destek sağlayanlar:

*Erasmus+ Ulusal  Ajanslar:  Erasmus+ ve  Avrupa 
Dayanışma Programı (ESC) hakkında hizmet, bilgi 
ve destek sağlarlar. Yurt dışında eğitim, öğretim, 
staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli 
gençlik  aktiviteleri  ile  kurumlar  arasındaki  iş  
birliklerini  desteklemektedirler.  Topluma  yarar  
sağlayan projelerde gönüllülük, dayanışma ve ağ 
kurma faaliyetlerine imkân sağlamaktadırlar.

*Ufuk Avrupa Ulusal Temas Noktaları : Araştırma 
ve  yenilik  için  AB’nin  ana  finansman  programı  
olan Ufuk Avrupa (Horizon Europe) kapsamında; 
rehberlik, pratik bilgiler ve destek sunulmaktadır. 
Program  AB  politikalarının  geliştirilmesi,  
desteklenmesi  ve  uygulanmasında  iş  birliğini  
kolaylaştırıcı  rol  sahibidir.  Bilgi  ve  teknolojilerin  
yaratılmasını ve yayılmasını desteklemektedir. 

*Yaratıcı  Avrupa  Programı  Ülke  Masaları  (CED):   
Yaratıcı  Avrupa  Programı,  Avrupa’nın  kültürel,   
dilsel çeşitliliğini ve mirasını korumak, geliştirmek 
ve teşvik etmek amacıyla görsel-işitsel, kültürel ve 
yaratıcı sektörlerin rekabet gücünü ve ekonomik 
potansiyelini  artırmak  için  finansman fırsatlarına  
erişmesine yardımcı olmaktadır. 

*Avrupa Göç Ağı (EMN):  2008 yılında kurulmuş,  
Avrupa’da  sığınma  ve  göç  ile  ilgili  ortaya  çıkan  
sorunlar üzerine bilgi sağlamak üzere çalışan bir 
AB ağıdır.

AB  ile  ilgili  sorunlarda  rehberlik,  yardım  ve  
uzlaştırma sağlayanlar:

*Avrupa  Tüketici  Merkezleri  Ağı  (ECC-NET):  AB  
ülkelerindeki tüketici haklarını açıklayan, farklı bir 
AB ülkesindeki satıcılarla yaşanan anlaşmazlıkları 
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çözmeye  yardımcı  olan,   Avrupa  Komisyonu  
tarafından  finanse  edilen  ve  bağımsız  olarak  
yönetilen bir ağdır. 

*SOLVIT:  Serbest  dolaşıma  rağmen;  haksız  
kurallar,  kararlar  ve  ayrımcı  bürokrasi,  başka  bir  
AB ülkesinde yaşamayı, çalışmayı veya iş kurmayı 
zorlaştırabilir.  Dolayısıyla  bir  AB  vatandaşı  
olarak  bürokratik  engellerle  karşılaşılması,  
kamu  idarelerinin  AB  yasalarının  gerektirdiğini  
yapmaması  nedeniyle  başka  bir  ülkede  sorunlar  
yaşanması  durumunda,  SOLVIT  kullanıcıların  AB  
haklarıyla  ilgili  sorunlara  çözümler  üretmek  için  
ulaşılabilecek bir ağdır. 

*Finansal  Uyuşmazlık  Çözüm  Ağı  (FIN-NET):  
2001  yılında  Avrupa  Komisyonu  tarafından  
kurulan  FIN-NET,  tüketicilerin  ulusal  mahkeme  
kapsamına girmeyen finansal hizmetler alanındaki 
şikâyetlerini  mahkeme  dışında  çözümlemekten  
sorumlu  ulusal  kuruluşlardan  oluşan  bir  ağdır.  
Bankalar,  sigorta  şirketleri,  yatırım  firmaları  vb.  
tarafından  sağlanan  finansal  hizmetlerle  ilgili,  
sınır ötesi anlaşmazlıklarda tüketicilerin alternatif 
uyuşmazlık  çözümlerine  kolay  erişimlerini  
sağlamaktadırlar.

AB’de hareketliliği destekleyenler:

*Ulusal  Europass Merkezleri:  Öğrenim ve kariyer  
yönetiminde  kullanılan  bir  Avrupa  aracı  olan  
Europass’tan  yararlanmak  veya  hakkında  daha  
fazla bilgi edinmek isteyen herhangi bir kişi veya 
kuruluş için ilk irtibat noktasıdır. Ülkemizin Ulusal 
Europass Merkezi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’dur.

*Eurodesk:  Gençler  için  eğitim  ve  gençlik  
alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa 
faaliyetlerine  katılımı  hakkında  bilgi  sağlayan  
Avrupa  Bilgi  Ağıdır.  Eurodesk  Türkiye  Birimi,  
Türkiye Ulusal Ajansı’dır.

*Euraxess:  Profesyonel  araştırmacılara  bilgi  ve  

destek hizmetleri sunan bir AB girişimidir.  Bilimsel 
iş  birliğini  geliştirirken,  araştırmacı  hareketliliğini  
ve kariyer gelişimini desteklemektedirler. Euraxess 
aynı  zamanda,  günümüzün  zorlu  araştırma  
ortamında  mülteci  araştırmacıların  uygun  
işler  bulmalarına  yardımcı  olan  ve  bir  Avrupa  
Komisyonu girişimi olan Science4Refugees’e giriş 
kapısıdır.

*Euroguidance Ağı:  Avrupa Rehberlik  Merkezleri  
(Euroguidance)  Ağı,  Avrupa’daki  kariyer  
rehberlik  sistemlerini  birbirine  bağlayan  Avrupa  
ülkelerindeki  merkezlerin  bir  işbirliği  ağıdır.  
Bu  Ağ,  mesleki  rehberlik,  mesleki  eğitim  ve  
danışmanlık hizmetlerini Avrupa boyutuyla ulusal 
düzeyde geliştirmek, Avrupa’da mesleki rehberlik 
hizmetleri  hakkında  farkındalık  oluşturulmak  
ve  hizmet  sağlayıcılar  arasında  işbirliğine  katkı  
sağlamak,  Hayat  boyu  rehberlik  alanında  AB  
politikalarının  yerelleşmesini  desteklemek  üzere  
çalışmalar  yürütmektedir.  Euroguidance  Türkiye  
birimi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’dur.

*ENIC-NARIC Ağı – ENIC ağı (Avrupa Bilgi Merkezi 
Ağı)  ulusal  bilgi  merkezlerinden  oluşur.  Bu  
merkezler yabancı diplomaların ve diğer akademik 
veya profesyonel yeterliliklerin tanınması; Avrupa 
ülkelerindeki eğitim sistemleri; yurtdışında eğitim 
fırsatları, kredi ve burslar ile hareketlilik ve denklik 
ile  ilgili  pratik  sorular  hakkında  bilgi  ve  öneriler  
sunar.  NARIC  ağı  (Ulusal  Akademik  Denklik  
Bilgi  Merkezleri)  ise  diplomaların  akademik  
denkliğinin  ve  Avrupa  Birliği  Üye  Ülkelerinde,  
Avrupa  Ekonomik  Alanında  ve  Orta  ve  Doğu  
Avrupa ülkelerinde eğitim sürelerin tanınmasının 
iyileştirilmesini  amaçlar.  Türkiye  ENIC/NARIC  
Merkezi, Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik 
Hizmetleri Daire Başkanlığı’dır.
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MYK  Mesleki  Yeterlilik  Belgesi  
Zorunluluğuna  21  Meslek  Daha  İlave  
Edildi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi 
Zorunluluğu Getirilen Mesleklere  İlişkin  Tebliğ  31  
Aralık 2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğ ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 
zorunluluğu getirilen meslek sayısı 183’den 204’e 
çıkmıştır.

31  Aralık  2021  tarihli  ve  31706  sayılı  Resmî  
Gazete’de  yayımlanan  yedinci  tebliğ  ile  21  
meslekte  daha  MYK  Mesleki  Yeterlilik  Belgesi  
Zorunluluğu  getirilmiştir.  Çalışma  ve  Sosyal  
Güvenlik  Bakanlığının  2021/2  sıra  numaralı  
tebliğinde  yer  alan  21  meslekte  MYK  Mesleki  
Yeterlilik  Belgesi  olmayan  kişiler  Tebliğin  yayım  
tarihinden  itibaren  on  iki  ay  sonra  (30.12.2022  
tarihinden sonra) çalıştırılamayacaktır.
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