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Zorunlu hale gelen

MYK MESLEKİ YETERLİLİK 
BELGENİZİ BERABER ALALIM

Makine Bakımcı (Seviye 3)
Makine Bakımcı (Seviye 4)
Çelik Kaynakçısı (Seviye 3)
İplik Eğirme Operatörü (Seviye 2)
Ön İplik Operatörü (Seviye 3)
İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye 2)
Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3)

Belge zorunluluğu kapsamında sınav ve belge 
ücretleri devlet tarafından karşılanmaktadır.

Bu sınavlar ile ilgili olarak işverene herhangi 
bir maddi külfet olmayacak, sınavı kazanan 
adayların sınav ücretlerinin tamamı İşsizlik 
Fonundan karşılanacaktır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki 
Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 
çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 
tebliğlerin yayım tarihinden itibaren, on iki ay 
sonra Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmayan 
kişiler çalıştırılamayacaktır.

GASBEM Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav 
Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş. aşağıda 
verilen kapsamlarda MYK tarafından 
yetkilendirilirmiştir.

LÜTFEN  DİKKAT !

HİZMET KAPSAMLARIMIZ

ONLINE BAŞVURU
www.gasbem.com.tr





ions Türkiye Konfederasyonu 
2019 Fark Yaratan Kadın Girişimci 
Yarışması’nda TOBB Gaziantep 
Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi 

Nalan Kurt, Dijital ve Teknoloji dalında 
3. olurken, Nadide Özpekmezci ise 
Tasarım dalında 5. olarak büyük bir 
başarıya imza attılar.
Kadınların girişimciliğe özendirilmesi, 
başarılı Kadın Girişimcilerin rol model 
olarak toplumda görünür kılınması ve 
ödüllendirilmesini amaçlayan, Lions 
Türkiye Konfederasyonu 2019 Fark 
Yaratan Kadın Girişimci yarışmasın-
da Gaziantep’ten iki kadın girişimci 
projeleri ile Gaziantep’in kadın 
girişimciliğindeki gücünü bir kez daha 
gösterdiler.

NLK Bilgi Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Nalan Kurt, “Bu ödülün, şirketimizin 13.yılını kutladı-
ğımız bu günlere denk gelmesi beni inanılmaz mutlu 
etti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yaşasın Üreten, 
Çalışan Kadınlar’ sözleriyle mutluluğunu ifade etti.

Kurt, ‘Dijital ve Teknoloji kategorisinde NLKSOFT 
E-Ticaret projesiyle ilk 3’e girdi. NLKSOFT e-ticaret 
yazılımı tamamen NLKSOFT yazılım ekibinin kodladığı 
yerli üretim bir yazılım olmakla birlikte NLKSOFT şu 
anda Türkiye ve Dünya’da toplam 77 iş 
ortağıyla yazılımlarının satışını yapıyor. Aynı zamanda 
10 ülkeye yazılım ihraç ediyor. Sadece e-ticaret değil 
e-ihracat yazılımları da geliştiren NLKSOFT, kullanıcı-
larına ürünlerini online olarak yurt dışına ihraç etme 
fırsatı sunuyor” dedi.  

L
KADIN GİRİŞİMCİLERDEN BÜYÜK BAŞARI

Nadide Özpekmezci de dereceye 
girmiş olmaktan duyduğu mutluluğu 
dile getirerek, ülkemizde ve dünyada 
kadın girişimciliğinin daha fazla des-
teklenmesi gerektiğini belirtti.  

Özpekmezci, “Çocuklara Yönelik, Ori-
gami ve Tangram Ahşap Kitaplıklar 
Projesi ile 5. oldum ve proje çok be-
ğenildi. Origami sanatını ve Tangram 
oyununu, yaptığım üç boyutlu ahşap 
kitaplıklar sayesinde çocukların gün-
lük yaşamlarının bir parçası haline 
getirmek istedim. Ahşap kitaplıkların 
çocuklar için, özellikle harf, rakam 
ve çok sevdikleri hayvan figürleri ile 

kişiselleştirilebilmesi çok önemliy-
di. Türkiye ve dünyada daha önce 
yapılmamış ürünler geliştirdik ve 39 
adet ürün için Türk Patent ve Marka 
Kurumuna yapmış olduğum tasarım 
tescili başvurusu kabul edilerek 
onaylandı. 
Kişiselleştirilmiş mobilya tasarımı ve 
imalatı ile eşsiz tasarımda ve yüksek 
imalat kalitesinde değerli ürünler or-
taya koymak, yüksek değerlere sahip 
tasarım anlayışına öncülük ederek, 
Gaziantep ve Türkiye’nin bu alanda 
da adını duyurmak için çalışmalarımı 
sürdürüyorum” diye konuştu.












































































