
MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

NEDİR ?

NEDEN ALINMALIDIR ?

NEREDEN ULAŞILIR ?

HANGİ MESLEKLERDE ALINIR?

SINAV ÜCRETLERİ NASIL KARŞILANIR ?

CEZAİ HÜKÜMLER NELERDİR ?

HANGİ DESTEKLEMELER MEVCUT ?

BİZ NELER YAPMALIYIZ?



* MEVCUT DURUM NE ?

BELGESİZ 
USTA !

YAPI 
DENETİM 
FİRMASI

YAPI 
MÜTEAHHİDİ

SGK

İLGİLİ 
İDARE



* NEDİR

Mesleki Yeterlilik; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve
teknik eğitim/öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı ve iş
gücünün eğitim sonrasında belgelendirildiği bir sistemdir.

https://www.avrasyamym.com.tr/


*
NEDEN

*5544 Sayılı Kanuna 23.04.2015 tarihinde eklenen,
*MYK tarafından strandardı yayımlanmış ve
ÇSGB’ınca yayımlanan tebliğlerde yer alan
mesleklerde,

MYK Mesleki yeterlilik Belgesi zorunlu hale
getirilmiştir.

*Kanuna göre inşaat işleri; “Tehlikeli ve çok tehlikeli
işlerden olup,
*Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı
yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen
mesleklerde,
*Tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay
sonra, *Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda
düzenlenen esaslara göre,

Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan
kişiler çalıştırılamayacaktır.”



*
NEREDEN

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak için ilgili yeterlilikte
Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarına başvurulmalıdır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan ulusal
yeterliliklere göre mesleki yeterliliğini belgelendirmek isteyen
herkes, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak için ilgili
yeterlilikte Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarına (YBK)
başvuru yapabilir.

Adayların sınav ve belgelendirme süreçleri YBK’lerce
yürütülmekte olup, sürece ilişkin ayrıntılar YBK’lerce
belirlenerek adayların erişimine sunulur. Başvuruyu alan YBK,
söz konusu yeterlilikte yer alan başvuru şartlarına göre sınav ve
belgelendirme başvurularını değerlendirir.

Başvuruları uygun bulunan adaylar, başvuruda bulundukları 
ulusal yeterlilikte yer alan esaslar doğrultusunda sınav ve/veya 
diğer ölçme yöntemlerine göre değerlendirilirler. 
Değerlendirme sonucunda başarılı olan kişiler MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.



* NEREDEN

myk.gov.tr adresinden ilimizde hangi konularda belgelendirme için 

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve diğer detaylar görülebilir.



* NEREDEN

myk.gov.tr



* HANGİ MESLEKLERDE MESLEKİ YETERLİLİK 

BELGESİ (USTALIK BELGESİ) ARANACAKTIR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk 
tebliğ ile 40 meslekte, 24/03/2016 tarihinde 
yayımlamış olduğu ikinci tebliğ ile 8 
meslekte, 26/09/2017 tarihinde yayımlamış 
olduğu üçüncü tebliğ ile 33 meslekte olmak 
üzere toplam 81 meslekte belge 
zorunluluğu başlatılmıştır. 

Bakanlık Tebliğlerinde yayımlanan 81 
meslekte başlayan belge zorunluluğunun ilk 
aşamada Bakanlar Kurulu’nun belirlediği 
ücret tarifesi listesinde yer alan 161 
meslekte devam etmesi sonrasında ise 
tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 
mesleklerin tamamında uygulanması 
planlanmaktadır.” 



* BELGELENDİRME VE SINAV SÜRECİ 

NASILDIR -1 ?

EĞİTİM ALMAK ZORUNLU DEĞİL, 3 SINAV HAKKINDA 

BAŞARILI OLAMAZ İSE EĞİTİM TAVSİYE EDİLİR…

GENELLİKLE TEORİK SINAVDAN BAŞARISIZ 

OLUNUYOR; EĞİTİM İÇİN MİLLİ EĞİTİME 

YÖNLENDİRME AMAÇLI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE 

LİSTELEME YAPILIYOR…

SINAV ÜCRETİ ÖDEMESİ;

SINAVI GEÇERSE MYK’YA BİLDİRİMİ YAPILIYOR, MYK 

GERİ ÖDEMEYİ BELİRTİLEN İBANA TAMAMINI

45-50 GÜNDE YAPIYOR…

EĞER ÖDEMEYİ MÜTEAHHİT FİRMA YAPARSA;

GERİ ÖDEME MÜTEAHHİTE YAPILIYOR 

(BELGELENDİRME KURULUŞUNCA MÜTEAHHİTE; 

MYK BELGELENDİRME KURULUŞUNA (7-10 GÜNDE)…



* BELGELENDİRME VE SINAV SÜRECİ 

NASILDIR -2 ?

SINAVI KAZANDIĞI BİLGİSİ ADAYIN CEP TLF 

UNA MYK TARAFINDAN BİLDİRİLİYOR…

BİRDEN ÇOK BELGE İÇİN GERİ ÖDEME BİR 

TANE MESLEK İÇİN YAPILIYOR….

ORTALAMA ÜCRET USTA İÇİN 800-900 TL 

(GERİ ÖDENİYOR)

İŞÇİ İÇİN 400-500 TL (GERİ ÖDEMESİ HENÜZ 

YOK, AB FONU BİTMİŞ, GELECEĞİ BİLGİSİ 

MEVCUT)

ORTALAMA 90 DAK – TEORİK SINAVI

ORTALAMA 180-360 DAK – UYGULAMA SINAVI



* SINAV ÜCRETLERİ NE 

KADAR VE NASIL KARŞILANIR ?

Bakanlıkça yayınlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK
tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları
tarafından yapılan sınavların sınav ve belgelendirme ücretleri
Bakanlar Kurulunun yayımladığı tarife kapsamında İşsizlik
Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Sınavların tarifede yer
alan limitin üstünde olması halinde bu farkın adaylar
tarafından karşılanması gerekmektedir.

31.12.2019 tarihine kadar Bakanlıkça yayımlanan tebliğe
esasen ilgili mesleklerde sınav ve belgelendirme ücretinin
tamamı işsizlik garanti fonundan karşılanacaktır…



* EK BİLGİLER-1

*MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ARANMAYAN DURUMLAR;
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 MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgesi şartı aranmaz. Kişiler, sahip olduğu diploma ve 
ustalık belgelerinin hangi MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine 
karşılık geldiğini “Belge Zorunluluğu Kapsamında Diploma 
ve Ustalık Belgelerine İlişkin Muafiyet Tablosu” aracılığı ile 
öğrenebilir.

*BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ- 5 YILDIR;
İlgili meslekte toplam 18 ay fiili olarak çalıştığını 
belgelendirdiğinde belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. 



* EK BİLGİLER-2

*MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ İÇİN ULUSAL MESLEK 

STANDARTLARI İÇERİĞİ; 

Meslek standartlarının şekli ve içeriği “Meslek Standardı 

Formatı"na uygun olmak zorundadır. 

https://www.myk.gov.tr/images/articles/editor/Ulusal_Meslek_Standartlari/doc/UMS_Format.doc


* MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ 

SORUMLULUKLAR VE CEZAİ HÜKÜMLER ?

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un, Yapı Denetim 

Kuruluşlarının Görevlerine ilişkin 2 nci maddesinin (f) 

bendinde “İşyerinde, çalışmaların, iş sağlığı ve güvenliği 

mevzuatına göre düzenlenmesi gereken sağlık güvenlik 

planına uygun olarak yapıldığını kontrol etmek ve gerekli 

tedbirlerin alınması için yapı müteahhidini yazılı olarak 

uyarmak, uyarıya uyulmadığı takdirde durumu ilgili Çalışma 

ve İş Kurumu il müdürlüğüne bildirmek”,

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin Yapı denetim 

kuruluşunun görev ve sorumluluklarına ilişkin 5 inci maddesi 

4 üncü fıkrası (ı) bendinde “İnşaat alanında işçi sağlığı ve iş 

güvenliği ile çevre sağlığı ve güvenliğinin korunması için 

gereken tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol eder”,



* MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ 

SORUMLULUKLAR VE CEZAİ HÜKÜMLER ?

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli 

Ustalar Hakkında Yönetmeliğin; 

5 inci maddesi, 4 üncü fıkrasında “Yapı müteahhidi, 22/5/2003 tarihli 

ve 4857 sayılı İş Kanununda öngörülen iş sağlığı ve güvenliğinin 

sağlanması için, gerekli her türlü tedbiri almak, araç ve gereçleri 

noksansız bulundurmak, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği 

önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve 

sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve 

güvenliği eğitimini vermek, uygulamak ve uygulatmaktan 

sorumludur.”,

5 inci maddesi, 5 inci fıkrasında “Yapı müteahhidi, inşaat ve tesisat 

işlerinde yetki belgeli usta çalıştırmak ve belgelerinin bir örneğini 

şantiye dosyasında bulundurmak zorundadır.”



* MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ 

SORUMLULUKLAR VE CEZAİ HÜKÜMLER ?

Şantiye Şefliğine ilişkin 10 uncu maddesinin, 7 nci fıkrasında “Şantiye 

şefi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılmasından 

sorumludur.”,  

8 inci fıkrasında “Şantiye şefi görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve 

güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin aldırılması 

yetkisine sahiptir. Bu yetkinin yapı müteahhidi tarafından 

kullandırılmaması halinde şantiye şefi sorumlu tutulamaz.”, 

9 uncu fıkrasında “Şantiye şefi görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili eksiklik ve kusurları, öneri ve önlemleri belirlemek, 

yapı müteahhidine rapor etmek ve şantiyede görev alan ilgili kişilere 

bildirmekle yükümlüdür. Raporda yer alan hususların yerine 

getirilmemesinden yapı müteahhidi sorumludur.”

Yetki belgeli usta çalıştırılmasına ilişkin 11 inci maddesi, 1 inci fıkrasında 

“İnşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılması zorunludur.”,  3 

üncü fıkrasında “Şantiyede yapılacak kontrollerde, ustalar yaptıkları işe 

uygun yetki belgelerini ibraz etmekle yükümlüdür.” denilmektedir.



* MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ 

SORUMLULUKLAR VE CEZAİ HÜKÜMLER ?

* Müdürlüğümüz Yapı Denetim Şubemizce yapılan şantiye 

denetimlerinde belgesiz ustaların başvuru yapması ile hem 

belgeli, eğitimli usta çalıştırılması hem de cezai işleme maruz 

kalınmaması için bilgilendirme ve yönlendirme yapılmaktadır.

* 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un, Yapı Denetim 
Kuruluşlarının Görevlerine ilişkin 2 nci maddesinin (f) bendinde 
“İşyerinde, çalışmaların, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre 
düzenlenmesi gereken sağlık güvenlik planına uygun olarak 
yapıldığını kontrol etmek ve gerekli tedbirlerin alınması için yapı 
müteahhidini yazılı olarak uyarmak, uyarıya uyulmadığı takdirde 
durumu ilgili Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bildirmek”, 
ibaresine göre idari para cezası uygulanmaktadır.

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı iş müfettişleri

tarafından yapılan denetimlerde ilgili mesleklerde belgesiz çalışan 

tespit edilmesi halinde işveren veya işveren vekiline belgesiz çalışan 

kişi başına 627 TL idari para cezası uygulanması hükme 

bağlanmıştır.



* HANGİ DESTEKLEMELER MEVCUT-1 ?

4447 sayılı İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU Ek Madde 3 – (Ek: 4/4/2015-6645/24 

md.) 

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde 

belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik 

Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme 

kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 

31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti Fondan 

karşılanır. 

İnşaat İşçisi mesleğinde ise AB Fonundan geri ödeme yapılmaktadır. Çalışan 

sadece 150 TL’lik belge ücretini vermektedir.



* HANGİ DESTEKLEMELER MEVCUT-2 ?



* HANGİ DESTEKLEMELER MEVCUT-3 ?



* NELER YAPMALIDIR ?

* SAĞLIK GÜVENLİK PLANI YAPMALIDIR…

* MESLEKİ YETERLİLİK  BELGELERİ 

(USTALIK-KALFALIK BELGELERİ)ALINMASI 

SAĞLANMALIDIR…

• EMEK HARCAYANI 

KORUYALIM VE BELGELİ 

ÇALIŞMASINI SAĞLAYALIM..!



İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…

Özgür BİLDİRİCİ

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Yapı Denetim Şube Müdürü

ozgur.bildirici@csb.gov.tr

0 232 341 68 00 / 1101


