
MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ İLE 
ÇALIŞMA HAYATI DAHA GÜVENLİ, 
YARINLAR DAHA AYDINLIK!

www.myk.gov.tr/belgezorunlulugu

Çalışma ve Sosyal Hizmetler    Bakanlığınca yayımlanan 
tebliğlerle MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu 
getirilen tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde 12 ay 
içinde belgesini almayanlar artık çalışamayacak. Geç 
olmadan belgenizi alın, teşviklerden yararlanın ve 
mesleğinize sahip çıkın.

e-Devlet’ten Sunulan Diğer Hizmetlerimiz:

- Belge Durumu, Teşvik ve Hibe Sorgulama
- Belge Vermeye Yetkili Kuruluşlar ve Ücret Tarifeleri
- MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama
- MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama
- Sınav Geçmişi Sorgulama
Ayrıntılı bilgi için; www.myk.gov.tr/edevlet

8. Belgeli Kişileri İstihdam Eden İşverenlerin İşveren 
Sigorta Primleri Devlet Tarafından Karşılanıyor

• 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun, Geçici 10 uncu 
Maddesi kapsamında sağlanan İşveren Sigorta Primlerinin 
Karşılanması Desteği ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli 
çalışanları istihdam eden işverenlerin sigorta primlerinin 
işveren hisselerine ait tutarları 54 aya kadar İşsizlik 
Sigortası Fonundan karşılanabilmektedir. 
• Bu destekten yararlanmak isteyen işverenler SGK 
e-bildirge sistemi üzerinden çalışan kaydı oluştururken 
sistem üzerinden kişinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini 
sorgulayarak prim desteği talebinde bulunmalıdır.  (bkz. 
www.myk.gov.tr/6111 )
• İşveren sigorta prim desteği belgenin zorunluluk 
kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın tüm MYK 
Mesleki Yeterlilik Belgeli kişileri kapsamaktadır.

9. MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri Sayesinde;

• İşverenler mesleki yeterliliklerinden emin oldukları kişileri 
istihdam edebilmektedirler.

• Nitelikli işgücüne kavuşan çalışma hayatındaki iş kazaları 
ve meslek hastalıklarının azaltılmasına katkı sağlanacaktır.

• İşverenlerin iş kazalarına ve meslek hastalıklarına bağlı 
oluşacak iş gücü, zaman ve malzeme kayıpları ile hukuki 
ve sigorta yükümlülüklerine karşı korunması 
sağlanmaktadır.

• Üretimde ve hizmette verimlilik ve etkinlik sağlanarak 
rekabet gücü artırılmaktadır. 

• İşverenler teşviklerden yararlanmakta ve kanuni 
cezalara karşı korunmaktadırlar. 

• Belge sahipleri istihdamda ve mesleki kariyerlerinde bir 
adım önde olmaktadırlar. 

• Uluslararası akreditasyona sahip bir belgeye kavuşan 
bireyler için sınırlar kalkmakta ve işgücünün serbest 
dolaşımına olanak sağlanmaktadır. 

Her tür soru için ALO 170  İletişim merkezi 7/24 hizmet 
sunmaktadır.

10- MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin 
Görsel Özellikleri

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri özel bir baskı merkezinde, 
taklit edilemeyecek bir şekilde üretilmekte ve yanında 
ayrıca mesleki yeterlilik kartı da verilmektedir.

Belge zorunluluğu kapsamındaki meslekler ve daha fazlası için:

/myksosyalmedya

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile yetkinliklerini 
belgelendiren çalışanlar sayesinde üretim ve hizmet 
kalitesi ile verimlilik artacak, iş sahaları daha güvenli 
hale gelecek ve ulusal refah seviyesi yükselecektir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 
e-Devlet Kapısı’nda

ÇALIŞMA VE
SOSYAL GÜVENLİK

İLETİŞİM MERKEZİ

Mesleki Yeterlilik Kimlik KartıMesleki YeYeY terlilik Kimlik KaKaK rtı

MYK
MESLEKİ YETERLİLİK 
BELGENİ AL,  
MESLEĞİNE SAHİP ÇIK!

1- Belgeyi Düzenleyen 
   Kuruluşun Adı ve Logosu
2- Özel Baskı Kağıdı
3- MYK Markası

4- TÜRKAK Markası
5- Taklit Edilemez Hologram
6- Doğrulama için Karekod
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Mesleki Yeterlilik Belgesi



1- Birçok Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Meslekte MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesi Zorunlu Hale Getirildi 

Bakanlıkça yayımlanan tebliğlerde yer alan tehlikeli ve çok 
tehlikeli mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 
zorunluluğu getirilmiştir. Tebliğlerin yayım tarihinden itibaren 
12 aylık süre içerisinde belge almayan kişiler ilgili meslekte 
çalıştırılamayacaktır. Belgesiz çalışan kişiler için işveren ya 
da işveren vekiline Bakanlığa bağlı iş müfettişlerince idari 
para cezası uygulanmaktadır. 

Belge zorunluluğunun getirilmesiyle iş kazalarının en aza 
indirilmesi, üretimde etkinliğin ve verimliliğin artırılması, nitelikli 
ve belgeli işgücünün oluşturulması hedeflenmektedir.

Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerin listesine 
www.myk.gov.tr/belgezorunlulugu internet adresinden 
erişilebilmektedir.

3- Belge Zorunluluğu Kapsamında Çalışma Şartını 
Karşılamayan Belgeler

Bakanlıkça yayımlanan tebliğlerle belge zorunluluğu getirilmiş 
mesleklerde “kurs bitirme belgesi, katılım belgesi, yetki 
belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, çıraklık veya 
kalfalık belgesi” çalışma şartını karşılamamaktadır. Söz konusu 
kişilerin çalıştırılabilmesi için ulusal yeterliliklerde belirtilen 
teorik ve performansa dayalı sınavlara girerek MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesi almaları gerekmektedir.

5- Sınav ve Belgelendirme Ücret İadesi Teşviki ile İlgili 
Bilinmesi Gerekenler

• Bu teşvikten sadece belge zorunluluğu getirilmiş 
mesleklerde yararlanılabilmektedir.

• Kişiler teşvikten bir defaya mahsus olmak üzere 
faydalanabilirler. 

• Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde sınava giren ve 
başarısız olan kişinin sınava girdiği yetkilendirilmiş 
belgelendirme kuruluşunda 2 kez daha ücretsiz olarak 
sınava girme hakkı bulunmaktadır.

• Kişi kaçıncı kez sınava girmiş olursa olsun başarılı olup belge 
almaya hak kazanmışsa teşvikten yararlanma hakkı elde eder.

• İade edilecek sınav ücreti limitleri, brüt asgari ücretin 
yarısını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu tarafından 
meslekler bazında belirlenmektedir.
(bkz. www.myk.gov.tr/limitler ) 

• Usul ve esaslarda yapılan düzenleme ile iadeler, kişinin 
kendisine yapılabileceği gibi sınav ücretini karşılayan 
işverene ya da kuruluşlara da (adayların ilgili olduğu 
dernek, vakıf vb. STK’ler ve meslek kuruluşları) 
yapılabilmektedir.

• İadeler ayda bir defa, belirli tarihler arasında ve toplu olarak 
yapılır. İade yapılmış belge sahiplerine SMS ile bilgi verilir.

6- Hangi Mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 
Alınabilir? 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri sadece belge 
zorunluluğu getirilmiş tehlikeli ve çok tehlikeli 
mesleklerle sınırlı değildir. Tekstilden turizme, toplumsal 
ve kişisel hizmetlerden iş ve yönetim sektörüne kadar 
geniş bir yelpazede belgelendirme hizmeti sunan MYK 
tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları 
bulunmaktadır. Belge zorunluluğu getirilmemiş olan 
ulusal yeterliliklerde belge alan bireyler mesleklerini en 
güncel standartlara göre icra edebildiklerini, kalite 
güvencesi sağlanmış akredite sınav merkezlerinde 
belgelendirerek mesleki kariyerlerinde bir adım öne 
geçebilmektedirler. 

7- MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nereden Alınır?

Belge almak için www.myk.gov.tr/ybk internet 
adresinde ilan edilen MYK tarafından yetkilendirilmiş, 
TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024 personel 
belgelendirme standardına göre akredite olmuş, 
tarafsız, sınav ve belgelendirme hizmeti sunan 
kuruluşlara başvuru yapılmalıdır. MYK internet sitesinde 
yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında adı yer almayan 
hiçbir kuruluşun MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 
düzenleme yetkisi bulunmamaktadır!

Kişiler bulundukları şehirde sınavlara girebilmek için 
www.myk.gov.tr/nerede internet adresinden meslek ve 
şehir seçimi yaparak yetkilendirilmiş belgelendirme 
kuruluşlarının iletişim ve sınav ücretlerine ilişkin 
bilgilerine erişebilmektedirler.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları 81 ilde sınav 
yapabilmektedir. Ayrıca uygun bulunması halinde çalışanların 
işyerlerinde de sınavlar gerçekleştirilebilmektedir.

4- Belge Zorunluluğu Kapsamında Sınav ve Belge Ücretleri 
Devlet Tarafından Karşılanıyor

Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde MYK tarafından 
yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen 
teorik ve performansa dayalı sınavlardan başarılı olarak belge 
almaya hak kazanan kişilerin sınav ve belge ücretleri Bakanlar 
Kurulunca belirlenmiş üst limitler dâhilinde İşsizlik Sigortası 
Fonu’ndan iade edilmektedir. 

Sınav ve belgelendirme teşvikleri ile çalışan ve işverenlere 
ilave mali yük getirilmemektedir!

2- Belge Zorunluluğu Kapsamında Muaf Tutulan Belgeler

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış 
olan kişiler ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki eğitim 
okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren 
okul ve bölümlerinden mezun olup diplomalarında veya 
ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda 
çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz. 

Muaf tutulan ustalık belgesi ve diplomaların bölümlerinin 
yer aldığı tabloya www.myk.gov.tr/muafiyet internet 
adresinden erişilebilmektedir.


