
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen, Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yürütülen “Belgelendirme İçin 
Doğrudan Hibe Programı” MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alarak 
mesleğinde yetkinliğini belgelemek isteyen bireylerin girdikleri 
sınavlardan başarılı olmaları halinde sınav ücretlerini karşılıyor.

Programdan kimler yararlanabilir?
Mesleğine ilişkin bilgi, beceri ve yetkinliklerini kanıtlamak isteyen 
tüm bireyler hibe programından yararlanabilir.

Neden belge alınmalı?
İşverenin aradığı nitelikli kişi olduğunu ispat etmek için MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesine sahip olarak iş ararken kendi kendinizin referansı 
olabilirsiniz. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlerde yer alan 
mesleklerde belge zorunluluğunu karşılayabilirsiniz.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi nasıl alınır?
MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca 
düzenlenen teorik ve uygulamalı sınavlarda başarılı olanlar belgeyi 
alabilir. MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının 
listesine  www.myk.gov.tr/YBK linkinden ulaşabilirsiniz.

Hangi mesleklerde belge alınabilir?
Aşçıdan duvarcıya, bilgi işlem destek elemanından televizyon 
program yönetmenine kadar birçok meslekte MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgesi alınabilir. Belge verilen mesleklerin listesine www.myk.gov.
tr/belgelendirilen adresinden ulaşabilirsiniz.
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Detaylı bilgi için www.myk.gov.tr/dogrudanhibe

Hibe desteğinden nasıl yararlanabilirim?
• MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına 

sınav başvurusu yapan,
• Başvuru sırasında “Adaylar için Belgelendirme İçin Doğrudan 

Hibe Başvuru Formu”nu doğru ve eksiksiz dolduran,
• Gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan 
herkes yararlanabilir.

Genel Kurallar
• Sınav ücretleri, sınav başvurusu sırasında veya öncesinde 

belgelendirme kuruluşlarına ödenir.
• Yalnızca sınavdan başarılı olan adaylar hibeden faydalanabilir. 

Adaylara, ilk sınavda başarısız olmaları durumunda aynı meslekte 
yeniden ücret ödemeksizin en az bir kez daha sınava girme hakkı 
tanınır.

• Sınavlara girerek belge almaya hak kazanan başarılı adayların 
sınav ücretleri KDV hariç 300 Avro’ya kadar karşılanacaktır. Sınav 
ücreti 300 Avronun üzerinde ise fark aday tarafından ödenecektir.

• MYK Belge masraf karşılığı olarak belirlenen tutar hibe 
kapsamında karşılanmamaktadır (2016 yılı için 60,00 TL).

• Hibe desteğinden yalnızca bir kez faydalanılabilir.
• 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Ek Madde 3 – kapsamında 

İşsizlik Sigortası Fonundan faydalanan aday aynı meslek ve aynı 
yeterlilik seviyesinde bu hibeden tekrar yararlanamaz.

• 6 aydan uzun süredir işsiz ya da %40’tan fazla engelli olduğunu 
kanıtlayan dezavantajlı bireylere kota dahilinde öncelik verilir. 
Bireylerin dezavantaj durumlarını kanıtlayan belgeleri başvuru 
sırasında sunması gerekir.

• Hibe Programı 19.07.2017 tarihinde sona erecektir.
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