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MYK Mesleki Yeterlilik 

Belgesi Zorunluluğu

Teşvikler & Destekler

İsim-Soyisim

Unvan

Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı
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MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesi 

Zorunluluğu
Teşvik & Destekler

Soru, Görüş ve 
Öneriler
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5544 Sayılı Kanun Kapsamında 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 

Zorunluluğu
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Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup Aile,

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca

çıkarılan tebliğlerde belirtilen mesleklerde,

tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay

sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip

olmayan kişiler çalıştırılamamaktadır.

5544 Sayılı Kanun - MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 
Zorunluluğu
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Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında yer alan ve Bakanlığımızın yayınladığı tebliğlerde 
belirtilen mesleklerde tebliğ tarihinden itibaren 12 ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 
olmayan kişiler çalıştırılamamaktadır. 
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Belge Zorunluluğu - Muafiyet

05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki

Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış

olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı

meslekî ve teknik eğitim okullarından ve

üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren

okul ve bölümlerinden mezun olup,

diplomalarında veya ustalık belgelerinde

belirtilen bölüm, alan ve dallarda

çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi

şartı aranmaz.
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MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunda muaf olan mesleklerde Kanunda 
tanımlanmıştır. Buna göre 3308 sayılı Kanun kapsamında verilen ustalık belgeleri ile, meslek 
lisesi ve meslek yüksekokulu diplomalarında belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalışan kişilerin 
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olması beklenmemektedir. Ancak sahip olduğu ustalık 
belgesi ya da diplomada belirtilen alanlarda çalışmayan kişilerin çalıştıkları alana uygun MYK 
Mesleki Yeterlilik Belgesi alması zorunludur. 
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Çalışma Şartını Karşılayan Belgeler

Çalışma Şartını Karşılamayan Belgeler

 

 

Tebliğler ile zorunluluk getirilen mesleklerde çalışma şartını karşılayan belgeler MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesinin yanı sıra ustalık belgesi ve diplomalardır. Kalfalık belgesi, kurs bitirme 
belgesi ve diğer sertifikalar zorunluluk kapsamında muafiyet tanınan belgeler arasında yer 
almamaktadır. 
 
 
 

  



Slayt 7 

 

7

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki

ve Teknik Eğitim Kurumlarınca Verilen

Diplomalar ve 3308 Sayılı Mesleki

Eğitim Kanununa göre Düzenlenen

Ustalık Belgelerinin MYK Mesleki

Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen

Ulusal Yeterliliklere Uygunluğuna

İlişkin Tabloya, MYK internet

sitesindeki Ana Menü - Sınav ve

Belgelendirme - MYK Mesleki

Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu

bölümünden ulaşılabilmektedir.

Belge Zorunluluğu - Muafiyet

 

 

Belge zorunluluğu kapsamında muaf tutulacak ustalık belgesi ve diplomalara ilişkin listeye 
kurumumuz internet sitesinden ulaşılabilmektedir. 
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Belge Zorunluluğu - Denetim

 Belge zorunluluğuna ilişkin denetimler; Aile, Çalışma ve

Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş müfettişlerince

yürütülmektedir.

 Belgesiz çalışan her kişi için

işveren ya da işveren vekiline

950 TL idari para cezası

verilmektedir.
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Belge zorunluluğu bulunan mesleklerde belgeli kişilerin çalıştırılıp çalıştırılmadığına 
Bakanlığımız iş müfettişlerince yapılan denetimlerde bakılmakta olup belge zorunluluğu 
olmasına rağmen belgesiz kişi çalıştıran işverene belgesiz çalışan her kişi için 950 TL idari para 
cezası verilmektedir. 
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının;

- 25/05/2015 tarihli ilk Tebliğ ile 40 meslekte,

- 24/03/2016 tarihli ikinci Tebliğ ile 8 meslekte,

- 26/09/2017 tarihli üçüncü Tebliğ ile 33 meslekte

- 11/11/2018 tarihli dördüncü Tebliğ ile 36 meslekte ve

- 03/10/2020 tarihli beşinci Tebliğ ile 26 meslekte

olmak üzere toplam 143 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
zorunluluğu getirilmiştir.

5544 Sayılı Kanun - Belge Zorunluluğu Getirilmiş Meslekler 

 

 

Belge zorunluluğuna ilişkin ilk tebliğ 40 mesleği kapsayan 25/05/2015 tarihinde çıkarılan 
tebliğdir. Sonrasında sunumda da görüleceği gibi her yıl bir tebliğ yayınlanarak toplamda 143 
meslekte belge zorunluluğu getirilmiştir. 
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• MYK Mesleki Yeterlilik

Belgesi Zorunluluğu

Getirilen Ulusal Yeterliliklere

MYK internet sitesindeki

Hızlı Erişimler–Belge

Zorunluluğu Kapsamındaki

Meslekler bölümünden

ulaşılabilmektedir.

Belge Zorunluluğu Getirilmiş Meslekler

 

 

Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerin listesine kurumumuz internet sitesinden 
ulaşılabilirsiniz. 
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Belge Zorunluluğu - Teşvik

 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

zorunluluğu getirilmiş mesleklerde

yetkilendirilmiş belgelendirme

kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda

başarılı olan kişilerin 31.12.2021 tarihine

kadar sınav ücreti ile belge masrafının

tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan

karşılanmaktadır.
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Bakanlığımızca yayınlanmış tebliğlerde yer alan ve belge zorunluluğu getirilen mesleklerde 
tebliğ tarihinden sonra sınava girerek başarılı olan kişilerin sınav ve belge ücretleri 31.12.2021 
tarihine kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 
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Teşvikle İlgili Kısıtlar

 Teşvikten sadece sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak

kazananlar yararlanabilir. Başarısız olan kişilerin 2 defa ücretsiz

sınavlara girme hakkı bulunmaktadır.

 Kişiler teşvikten yalnızca bir kez yararlanabilir.

 İşsizlik Sigortası Fonundan iade edilecek sınav ücreti tutarı

brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler

bazında belirlenmektedir.

 Teşvik kapsamında İşsizlik sigortası Fonundan karşılanacak

sınav ücretleri üst limitleri Resmî Gazete’de

yayımlanmaktadır.

 

 

Söz konusu teşvikten yalnızca belge almaya hak kazanan kişiler yararlanabilmektedir.  
Kişiler teşvikten yalnızca bir kez yararlanabilmektedir. 
Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfına girip de belge zorunluluğuna alınan mesleklerde İşsizlik 
Sigortası Fonundan karşılanacak sınav ücreti miktarı Cumhurbaşkanı Kararı ile 
belirlenmektedir ve brüt asgari ücretin yarısını geçmemektedir. 
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Teşvikten Yararlanma Aşamaları – Bireysel 

 Sınav başvurusu esnasında aday teşvikten yararlanma talebini ve kendisine

ait IBAN numarasını ilgili yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna

iletir.

 Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları her ayın sonunda o ay

içerisinde belge verdiği kişiler için toplu teşvik talebini Kurumumuza

bildirir.

Talepte ve kişi bilgilerinde hata olmaması

hâlinde takip eden ayın 21’i ile 30’u arasında

geri ödeme tutarı Kurumumuz tarafından

teşvikten yararlanmış kişinin hesabına aktarılır.

 

 

Teşvikten yararlanma iki türlü olabilmektedir. Sınava girecek adaylar sınav ücretini kendisi 
ödeyebilir ve sınavdan başarılı olması halinde sınav ücret iadesi kişiye yapılır. Bu bireysel 
başvurudur. 
Diğerinde ise sınava katılacak kişi adına sınav ücreti işveren, sendika, vakıf ya da ürünlerini 
kullandığı üretici firma tarafından ödenebilir. Bu da tek nokta başvurusudur.  
Bireysel başvuruda aday sınava başvururken teşvikten yararlanmak istediğini başvuru 
formunda işaretler ve IBAN numarasını da iletir. Sınava katılan adayın sınavdan başarılı olması 
ve belgesinin basılmasını müteakip teşvik talebini kurumumuza iletmektedir. Teşvik talebinin 
yapıldığı tarihi takip eden ayın 21’i ile 30’u arasında kişinin hesabına sınav ücreti iade edilir.  
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Teşvikten Yararlanma – Tek Nokta Başvurusu

 3. kişi veya Kuruluş 10 veya üzeri sayıda çalışan için Tek Nokta Başvuru

Formunu doldurarak yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvuru

yapar.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları sınavlar sonucunda

belgelendirme kararı aldıktan sonra teşvikten yararlanma hakkı kazanmış

kişilerin sınav ücretlerini ilgili 3. kişi veya Kuruluşun hesabına aktarır.

 

 

Tek nokta başvurusundan yararlanılabilmesi için 10 ve üzeri kişi için başvuru yapılması gerekir. 
Sınavlar sonucunda başarılı olan kişilerin sınav ücretleri sınav ücretini ödeyen 3.tarafa 
yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca ödenir.    
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Teşvikten Yararlanma – Tek Nokta Başvurusu

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları her ayın sonunda geri

ödemenin ilgili 3. kişi veya Kuruluşa yapılmış olduğunu gösterir dekont

ve onaylı hesap ekstresi ile tek nokta başvurularını Kurumumuza bildirir.

Kurumumuz başvuruyu uygun bulması hâlinde takip eden ayın 21’i ile

30’u arasında teşvikten karşılanan sınav ücretlerini ilgili yetkilendirilmiş

belgelendirme kuruluşunun hesabına aktarır.

 

 

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu her ayın sonunda geri ödemenin ilgili 3.tarafa 
yapıldığına dair kanıt ile diğer belgeler ile birlikte Kurumumuza teşvik başvurusunda bulunur. 
Kurumumuz başvuruyu uygun bulması halinde ayın 21’i ile 30’u arasında sınav ücretleri 
yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının hesabına yatırılmaktadır. 
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Teşvikten Yararlanma İstatistikleri

 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

zorunluluğu kapsamında uygulanan

teşvikten 835.035* kişi yararlanmıştır.

 İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan toplam sınav ve belge

ücreti 723.837.481,79 TL*’dir.

*26.06.2020 tarihli verilerdir.  

 

Bugüne kadar … kişi teşvikten yararlanmış ve … TL sınav ve belge ücreti işsizlik sigortası 
fonundan karşılanmıştır. 
Teşviklere ilişkin kurallara Kurumumuz internet sitesinde yer alan mevzuat bölümünde yer 
alan  
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Kapsamında Sınav Ücretlerinin İadelerine İlişkin 
Kılavuzdan da ulaşabilirsiniz. 
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MYK Mesleki Yeterlilik 

Belgesi Zorunluluğu 

Getirilmiş Diğer Meslekler

 

 

Tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler dışında olup diğer kurum ve kuruluşların mevzuatı ile 
zorunluluk getirilmiş mesleklerde bulunmaktadır. 
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Okul Servis Şoförleri MYK Belgeli Olacak

• 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Okul Servis Araçları Yönetmeliği

kapsamında 3.9.2020 tarihinden itibaren okul servis araçlarını

kullanan şoförlerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması

zorunlu hale getirilmiştir.

 

 

Okul servis araçları yönetmeliği kapsamında 3 Eylül 2020 tarihinden sonra okul servis 
araçlarını kullanan şoförlerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu kılınmıştır. 
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Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu MYK Belgeli Olacak

13.02.2018 tarihli ve 30331 sayılı İkinci El Motorlu Kara

Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğinde gerçek kişi tacirler

ile esnaf ve sanatkârların kendileri, ticaret şirketleri ile diğer

tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az biri,

şubelerde ise şube müdürü ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti

yapılan işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan

kişilerin Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye

4) ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5)

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları gerektiği

belirtilmiştir.

İlgili Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında

Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde öngörülen idari para cezası Bakanlığın

talebi üzerine yetkili idarelerce uygulanacaktır.

 

 

Motorlu kara taşıtlarında alım satan yapan işyerlerinin yetki belgesi alabilmesi için iş yeri 
sahibi ve temsil ve ilzam yetkilisinin Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) 
belgesini, alım satım süreçlerinde çalışan personelin ise Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım 
Danışmanı (Seviye 4) mesleğinde belge alması zorunludur. 
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Emlak Danışmanları MYK Belgeli Olacak

5.6.2018 tarihli ve 30442 sayılı Taşınmaz Ticareti

Yönetmeliğinin 6. maddesinin (d) bendi uyarınca; gerçek kişi

tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri

ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az

birinin, şubelerde ise şube müdürünün Sorumlu Emlak

Danışmanı (Seviye 5) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip

olması, ayrıca yine ilgili yönetmeliğin 10. maddesinin 1. fıkrası

uyarınca işletmede pazarlama ve satış personeli olarak

çalıştırılan kişilerin Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5)

veya Emlak Danışmanı (Seviye 4) MYK Mesleki Yeterlilik

Belgelerinden birine sahip olmaları zorunlu hale getirilmiştir.
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Aynı şekilde gayrimenkul alım satımı yapan firmaların temsil ve ilzama yetkili kişilerinden en 
az birinin Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) alanında; satış personelinin ise Sorumlu Emlak 
Danışmanı (Seviye 5) ya da Emlak Danışmanı (Seviye 4) belgelerinden birine sahip olması 
gerekmektedir. 
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Kobi Danışmanları MYK Belgeli Olacak

•5 Şubat 2019 tarihli ve 30677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında

Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca KOBİ rehberi olmak isteyen

adayların KOBİ Danışmanı (Seviye 6) alanında MYK Mesleki

Yeterlilik Belgesi alması zorunlu hale getirilmiştir.

•KOBİ Danışmanı (Seviye 6) alanında MYK Mesleki Yeterlilik

Belgesi almak isteyen kişiler, bu alanda Kurumumuz tarafından

yetkilendirilen yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına

başvuruda bulunabilirler. Gerçekleştirilen teorik ve performansa

dayalı sınavlar sonucunda başarılı olan kişiler MYK Mesleki

Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.
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KOBİ rehberi olmak isteyen kişilerin KOBİ Danışmanı (Seviye 6) ulusal yeterliliğinde belge 
alması zorunludur. 
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Kamu İhale Kurumu Mevzuatında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 
Zorunluluğu

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan; “Hizmet Alımı

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Yapım İşleri İhaleleri

Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik” 16.03.2019 tarihli 30716 sayılı Resmi

Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kamu ihale

mevzuatında yapılan değişiklikle yukarıda belirtilen

yönetmeliklerde yüklenicinin ilgili mevzuatı uyarınca

mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu bulunan

tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde 5544 sayılı

Kanunda belirtilen ilgili belgelerden birine sahip olması

gerekmektedir.
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Kamu ihalelerinde yüklenici firmanın çalışanlarının tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında 
belge zorunluluğu olan mesleklerde çalıştıracağı personelin belge sahibi olması zorunluluk 
haline getirilmiştir. 
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Belgelendirmeye Yönelik 

Destekler
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İşveren Prim Desteği

•6111 sayılı Kanun ile güncellenen İşsizlik Sigortası Kanununun geçici

10. maddesinde mesleki yeterlilik belgesi sahibi personel çalıştıran

işverenlerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarının 54 aya

kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına ilişkin esaslar

düzenlenmiştir.

•İlgili mevzuat kapsamında bireylerin teşvikten faydalanma süresi

31/12/2020 tarihine kadar devam edecektir.
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Belge zorunluluğu olan mesleklerde sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan 
karşılanmasının yanı sıra belgeli kişileri istihdam eden işverenlere 54 aya kadar işveren prim 
desteği sağlanmaktadır. 
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Sıkça Karşılaşılan Sorular

• AÇSHB tarafından MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilecek

meslekler hangi kriterlere göre belirleniyor?

• MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmiş mesleklerde uygulanan

sınav ve belge ücretinin karşılanması teşviki belge yenilemede de kullanılabilir mi?

• Belge zorunluluğu bulunan bir meslekte kuruluşumuzun sınav ücreti Resmî

Gazete’de yayımlanmış üst limitlerin üzerindeyse teşvik kapsamında adayların sınav

ücreti karşılanmıyor mu?

• Tek nokta başvurusu yapılabilmesi için istenen 10 veya daha fazla adayın farklı

mesleklerden olması sorun teşkil eder mi?
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Sıkça Karşılaşılan Sorular

• Bireysel teşvik başvurusunda sınav ücretinin sınava katılacak aday

tarafından ödenmesi zorunlu mu? İşvereni sınav ücretini ödeyebilir mi?

• Okul Servis Şoförü, Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu,

Emlak Danışmanı mesleklerinde çalışanların MYK Mesleki Yeterlilik

Belgesine sahip olup olmadıkları hangi Kurum tarafından

denetlenmektedir?

• 6111 sayılı Kanun kapsamında uygulanan işveren prim desteği her

meslekte kullanılabiliyor mu yoksa sadece belge zorunluluğu getirilmiş

mesleklerde mi uygulanmaktadır?
26
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İsim-Soyisim

E-posta:

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN 
TEŞEKKÜRLER

 

 

 

 


