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T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar 
Dairesi Başkanlığı’nın Sözleşme Makamı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun 
Faydalanıcısı olduğu Türkiye Yeterlilikler Sistemi ve Çerçevesinin Uygulan-
ması Operasyonu (TUYEP) için Teknik Yardım Projesi GOPA Danışmanlık 
liderliğindeki konsorsiyum tarafından yürütülmekte olup, 25 Kasım 2019 
tarihinde gerçekleştirilen Başlangıç Toplantı’sının ardından faaliyetlerine 
başlamıştır.

Başlangıç Toplantısı’nı takiben projede 
kapsamında tamamlanan ve devam 
etmekte olan faaliyetler ve bu faaliyetler 
hakkındaki bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Ulusal Açılış Toplantısı:  16 Aralık 2020 
tarihinde, 383 kişinin katılımıyla TUYEP 
Projesinin açılış toplantısı yapılmış, 
projenin faaliyetleri ve amaçları katılım-
cılarla paylaşılmıştır. TUYEP Teknik 
Yardım Projesinin ve VOC-Test Merke-
zleri-III Hibe Programından hibe almaya 
hak kazanan 23 Projenin tanıtılmasının 
ardından, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek 
Öğretim Kurulu, MYK, HAK-İŞ, TİSK ve 
TESK Temsilcilerinin katılımıyla “Ulusal 
Yeterlilik Sistemi ve Türkiye Yeterlilikler 
Çerçevesinin Eğitim ve İş Dünyasına 
Katkıları” konulu bir panel düzenlen-
miştir.

Eğitim İhtiyaç Analizi Raporunun 
Hazırlanması: Bu aktivite kapsamında, 
Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun eğitim 
ihtiyaçları; yapılan anketler ve yüz yüze 
görüşmeler neticesinde belirlenmiş ve 
Eğitim İhtiyaç Analizi Rapor’u ile beraber 
yapılacak eğitimlerin takvimi hazırlan-
mıştır.



Kalite Güvence Masabaşı Çalışması 
Raporu: Bu aktivite ile MYK’nın kalite 
güvence süreçleri ile ilgili mevcut durum 
analizini içeren Kalite Güvence Masabaşı 
Çalışması Raporu hazırlanmıştır.

Veri Tabanının Optimizasyonu ve Yeni 
Yazılım Çalışmaları: MYK’nın kullanmakta 
olduğu portal ve veri tabanındaki performans 
sorunlarının kaynağını tespit etmeyi 
amaçlayan bu aktivite kapsamında MYK 
Portalı ve Veritabanının Fonksiyonel Analizi 
ve Performans İyileştirme Raporu hazırlanar-
ak MYK’nın kullanımına sunulmuştur.

TUYEP İletişim Stratejisi: Farkındalık 
artırma amaçlı faaliyetlerde rehber niteliği 
görmesi için projenin hedef kitlesinin analiz 
edildiği bir masa başı çalışmasının ardından 
TUYEP projesinin etkili iletişim stratejisi hazır-
lanmıştır.

Promosyon Malzemeleri: Proje faaliyetler-
inde projenin tanıtımını desteklemek amacıy-
la promosyon malzemeleri üretilmiş ve 
MYK’ya teslim edilmiştir.

TUYEP Websitesi: Proje faaliyetlerinin, 
projenin tüm tarafları ve paydaşları tarafından 
kolayca takip edilebilmesini ve projenin daha 
geniş kitlelere duyurulmasını sağlamak 
amacıyla tuyep.org adresinde bir websitesi 
hazırlanmıştır.

TYÇ İstişare Toplantısı: Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu 
(TUYEP) için Teknik Yardım Projesi kapsamında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Strateji Belgesi 
Çevrimiçi İstişare Etkinliği 25 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen İstişare Etkinliği’nde sırasıyla TYÇ Kurulu Başkan Vekili ve TÜRK-İŞ 
Temsilcisi Sayın Enis Bağdadioğlu, TYÇ Kurulu Başkanı ve Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, TYÇ Kurulu YÖK Temsilcisi ve Tarsus Üniversitesi 
Rektörü Sayın Prof. Dr. Orhan Aydın ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sayın Adem Ceylan açılış 
konuşmalarını gerçekleştirmiştir. Açılış konuşmalarının ardından TYÇ Strateji Belgesi’nin sunumu, Türki-
ye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanı Sayın Osman Seçkin Akbıyık tarafından katılımcılara sunulmuş-
tur. TYÇ Strateji Belgesi’nin sunumunun ardından İstişare Etkinliği’ne “Sorumluluklar ve Yol Haritası” 
başlıklı ilk çalıştay ile devam edilmiştir. Bu çalıştayda, katılımcılar üç farklı çalışma grubuna ayrılmış ve 
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nden sorumlu olan MEB, YÖK ve MYK’nın TYÇ Strateji Belgesi 
kapsamındaki görev ve sorumlulukları ele alınmıştır. Daha sonra TYÇ’ye ilişkin yol haritaları bu üç ana 
sorumlu kurumun temsilcileri ve kilit paydaşları tarafından çalışma gruplarında tartışma konusu olarak 
masaya yatırılmıştır. Çalıştaydan edinilen bilgiler, yorumlar ve geri bildirimlerin ardından TYÇ Strateji 
Belgesi’ne son hali verilmiştir.
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Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Strateji 
Belgesi’nin Hazırlanması ve Sunulması: 
TYÇ’nin AYÇ ile uyumlu olarak uygunlan-
masını ve yönetilmesini sağlamak amacıyla, 
TYÇ’nin uygulanmasına yönelik süreçlerin 
nasıl iyileştirilmesi gerektiğini belirten taslak 
bir TYÇ Strateji Belgesi hazırlanmıştır.
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Pilot Eğitim: Proje kapsamında MYK çalışanlarına verilecek 7 genel eğitim ve 10 tematik eğitimin öncesinde kullanılacak çevrimiçi eğitim modelini test 
etmek amacıyla ‘Motivasyon ve Verimlilik Eğitimi’ 17 Aralık 2021 tarihinde düzenlenmiştir.

Genel eğitimler: Kurumsal Kapasite Geliştirme Bileşeni altında gerçekleştirilecek Genel Eğitimler’den Yönetim Becerileri Eğitimi 1-2, Mesleki Yeterlilik 
Kurumu çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Birinci eğitim, çevrimiçi eğitim platformunun katılımcılar tarafından tamamlanmasının ardından 30 
Eylül tarihinde Zoom üzerinden düzenlenen 3 saatlik çevrim içi eğitim ile tamamlanmıştır. İkinci eğitim, toplam 40 katılımcı ile iki ayrı oturum şeklinde 
21-22 Ekim ve 25-26 Ekim tarihlerinde yüz yüze bir organizasyonla tamamlanmıştır. Aynı bileşen altında yer alan Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi 1- 
Sözlü İletişim, Mesleki Yeterlilik Kurumu çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çevrimiçi eğitim platformunun katılımcılar tarafından tamamlan-
masının ardından 12 Kasım tarihinde Zoom üzerinden düzenlenen 4 saatlik çevrim içi eğitim 61 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Etkili İletişim 
Teknikleri Eğitimi 2- Yazılı İletişim Eğitimi ise, Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecektir. 

TYÇ Destek Belgeleri: TYÇ’nin uygulanması-
na destek ve rehberlikte bulunma amacıyla 
Önceki Öğrenmelerin Tanınması, kredi 
kullanımı vb. konularda yeni belgeler hazırlan-
makta ve TYÇ Belgesi, TYÇ mevzuatı, TYÇ 
kalite güvence rehberi gibi mevcut belgeler 
gözden geçirilmektedir. 

TYÇ Eğitimleri: TYÇ’nin uygulanmasını 
ilerletme amacıyla farklı eğitimler düzenlenece-
ktir. TYÇ Kurulu üyeleri ve diğer paydaşlar için 
düzenlenecek ilk eğitim için çalışmalar devam 
etmektedir. Eğitim konularından bazıları 
şunlardır; yeterliliklerin çerçeveye dahil edilm-
esi, kalite güvence, önceki öğrenmelerin tanın-
ması, kredilendirme.

İnsan Kaynakları Süreç ve Yöntemleri 
Hakkında Masabaşı Çalışması: MYK’nın 
mevcut İK süreç ve yöntemlerinin gözden 
geçirilmesi, yenilenmesi ve gelişim önerilerinde 
bulunulması amacıyla İK alanında iyi uygulama-
lara rehber niteliği taşıyacak bir raporun hazırl-
anması, MYK çalışanlarının iş tanımlarının 
yazılması ve çeşitli prosedürlerin oluşturul-
masını da içeren aktiviteyle ilgili çalışmalar 
devam etmektedir.

Eğitim Videoları: MYK paydaşlarının çeşitli konularda 
bilgilendirilmeleri amacıyla 13 farklı eğitim videosu çekilecektir. 
Konu başlıkları kesinleştirilen videoların senaryo ve çekim 
çalışmaları devam etmektedir.
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Kamu Spotları: Ulusal televizyon kanallarında yayın-
lanarak MYK ve TYÇ hakkında farkındalık artırmayı 
amaçlayan iki adet kamu spotu çekilecektir. MYK’nın 
faaliyetlerinin anlatıldığı ilk kamu spotunun çekimi 
tamamlanmış, ulusal kanallarda yayınlanmak üzere 
hazırlıklara başlanmıştır.

PLAN 1  
Giriş - Bağ Kurma: 15 saniye; Müzik: Sakin ve akıcı 
Hızlı kamera (min. 1/960 fps) çekiminin yavaş oyna�lması (slow mo�on) tekniği ile su/yağ/boya damlacıkları, kaynak elektrotu ucundan çıkan ateş parçacıkları, sert bir 
cismin kesiminde ortaya saçılan kıymıklar, esnek bir ürünün �treşimi gibi çeşitli fabrika, atölye ve çalışma alanlarından etkili detay görüntüler ekrana gelmektedir. Detay 
görüntülerde işçi ve üre�m aksiyonunu birlikte yer almaktadır.  
 
Spiker (üst ses):  
“Türkiye’nin küresel ekonomi ile rekabet gücünün artmasının olmazsa olmazı, katma değeri yüksek, kaliteli üre�m için nitelikli işgücünün önemi çok büyük. Ulusal yeterlilik 
sistemini kurup işleten, Eği�m ve is�hdamın uyumunu güçlendiren, Nitelikli insan kaynağının oluşmasına öncülük eden,  Uluslararası ölçekte tanınan bir kurum olan… “ 
(Cümlenin devamı 2. Planın üzerinde okunuyor. ) 
 

   
Uzun bir PVC/Plas�k uzun boru ya da profilin �treşimi (İşçi bir ucu elindeyken uzun borunun diğer ucunu yere koyuyor. Bu ha reke�en dolayı oluşan �treşimler görüntüye 
geliyor) 

“Türkiye’nin küresel ekonomi ile rekabet gücünün artmasının olmazsa olmazı…” 

   
Metal kaynak detay (Kaynakçı arka planda kalırken, ön planda elektrotun ve ucundan çıkan kıvılcımlar görünüyor) 

“…katma değeri yüksek, kaliteli üre�m için nitelikli işgücünün önemi çok büyük.” 

 
 

Kalite Güvence SWOT Çalıştayları: MYK’nın kalite güvence sistemindeki güçlü ve zayıf 
yönler ile fırsat ve riskleri tespit edebilmek için sektör komiteleri, yetkinlendirilmiş belge-
lendirme kuruluşları, ulusal meslek standartları ve yeterlilik geliştiren kurumları katılacağı 
SWOT çalıştayları düzenlenecektir. Çalıştayların hazırlıkları devam etmektedir. 

Ölçme ve Değerlendirme Rehberi: MYK’nın kurumsal kapasitesini artırma çalışmaları 
kapsamında kurum için bir Ölçme ve Değerlendirme Rehberi hazırlanacaktır. Taslak içeriği 
oluşturulan rehberin hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Müfredat Geliştirme Rehberi: Meslek standartları ve ulusal yeterliliklere dayalı eğitim 
programları geliştirilmesi konusunda rehber niteliği görecek belgelerin hazırlanması için 
çalışmaların yürütülmesine başlanmıştır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mevzuatı Kitapçığı: MYK Mevzuatı yeniden tasarlanmış ve 
yenilenen mevzuat 2.000 adet kitapçık halinde kuruma teslim edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu
Adres: Balgat Mahallesi 1420. Sokak No:12 PK: 06520 Çankaya / ANKARA

Telefon: +90 (312) 458 20 00 | Faks: +90 (312) 428 72 07
E-Posta:  myk@myk.gov.tr | KEP : meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr

www.myk.gov.tr  | www.tuyep.org
“Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca GOPA Danışmanlık Ltd. Şti 
liderliğindeki GOPA Gesellschaft für Organisation, Planung und Ausbildung mbH (GOPA Consultants) (DE), GOPA Worldwide Consultants 

GmbH (DE), INTEGRATION International Management Consultants GmbH (DE), Instytut Badan Edukacyjnych- Educational Research Institute 
(IBE) (PL), Hasan Kalyoncu University (TR) konsorsiyumu sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyetinin 

görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.”


