
Ek: MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ VE ÇELİK SEKTÖRÜ 
 
Genel olarak Mesleki Yeterlilik uygulaması: 
5544 sayılı Kanun gereğince; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde belirtilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamamaktadır.  
 
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ, 11 Kasım 2018 
tarihli ve 30592 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğ ile 
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 81’den 117’ye çıkmıştır. 
 
11 Kasım 2018 tarihli ve 30592 sayılı Resmî Gazete’nde yayımlanan dördüncü Tebliğ ile 36 
meslekte daha MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığının 2018/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 36 meslekte MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (11.11.2019 
tarihinden sonra) çalıştırılamayacaktır. 
 
Çelik sektörü özelinde değerlendirme: 
Çelik sektöründe faaliyet gösteren şirketler 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu 
çerçevesinde değerlendirildiğinde, bu iş yerlerinin önemli bir kısmı Tehlikeli ve çok tehlikeli 
işyeri sınıfında yer almakta ve dolayısı ile çalışanların belgeli olması zorunluluğu 
bulunmaktadır. 
 
MYK tarafından yayınlanan tebliğler incelendiğinde çelik sektöründe olması muhtemel birçok 
meslek grubu ile karşılaşılmaktadır. Bu meslekler: Çelik Kaynakçısı, Hidrolik – Pnömatikçi, 
Makine Bakımcı, Makine Montajcısı, Metal Kesim Operatörü, Metal Kesimci, Metal Levha 
İşleme Tezgâh İşçisi, Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü, Metal Sac İşlemeci, NC/CNC 
Tezgâh İşçisi, Refrakterci, Tornacı, Köprülü Vinç Operatörü, Elektrik Pano Montajcısı, İşletme 
Elektrik Bakımcısı, CNC Programcısı, Frezeci. 
 
Listede verilen bu meslekler örnek niteliğinde olup firmaların ürün, üretim ve personel 
yapılarına göre, belge ihtiyaçları farklı olabilir. Zorunluluk kapsamındaki meslek listesinin 
tamamı www.myk.gov.tr adresindeki belge zorunluluğu kapsamındaki meslekler menüsünden 
öğrenilebilir. 
 
Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi dışında hangi 
belgeler geçerlidir? 
05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre alınmış ve ilgili bölüm, alan 
ve dalda düzenlenmiş ustalık belgeleri ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim 
okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okullarından alınmış ve ilgili 
bölüm, alan ve dalda düzenlenmiş diplomalar (meslek lisesi, ön lisans veya lisans). 
 
Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde belge alınmaz ise ne olur? 
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. 
 

http://www.myk.gov.tr/


Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde belge almak isteyenlere teşvik var mı? 
Belge zorunluluğu olan mesleklerde sınavlara girip belge almaya hak kazanan kişilerin, 
Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş limitler dâhilinde sınav ücretlerinin tamamı ile belge 
masraf karşılıklarının tamamı 2019 yılının sonuna kadar İşsizlik Sigortası Fonundan 
karşılanmaktadır. 
 
Sınav ücretini işverenler ödeyip ve geri ödeme işverene yapılabilir mi? 
10 kişi ve üzeri sayıda aday için üçüncü kişiler veya kuruluşlar (işverenler) tek nokta başvurusu 
yaparak adayların sınav ücretlerini karşılayabilmektedir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya 
hak kazanıp teşvikten yararlanma hakkı elde etmiş kişilerin sınav ücretleri, ödemeyi yapmış 
olan üçüncü kişiye veya kuruluşa geri ödenir. 
 
Sınavlara girmeden önce eğitim veriliyor mu? 
Hayır, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları adayları eğitime tabi tutmaksızın doğrudan 
sınavlara almaktadır. 
 
Sınavlara girmek için eğitim ya da deneyim şartı aranıyor mu veya başka sınava giriş şartları 
var mı? 
Sınav ve belgelendirmesi yapılabilen ulusal yeterliliklerin %95’inde sınavlara katılmak için 
hiçbir şart bulunmamaktadır. Sınavlara giriş şartı bulunan ulusal yeterliliklerdeki giriş şartlarını 
ilgili ulusal yeterliliğin “Yeterlilik Sınav(lar)ına Giriş Şartları” bölümünde bulabilirsiniz. 
 
Belge alınması ne kadar sürer? 
Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının belge almaya hak kazanan kişileri MYK’ye 
bildirmesini takip eden 4-6 iş günü içerisinde belgeler yetkilendirilmiş belgelendirme 
kuruluşlarına teslim edilmektedir. 
 
Belge almak isteyen kişilere yönelik teşvik veya destek var mı? 
6111 sayılı Kanun ile güncellenen İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10. maddesinde mesleki 
yeterlilik belgesi sahibi personel çalıştıranlar için işveren sigorta primlerinin işveren hisselerine 
ait tutarının 54 aya kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteği sağlanmaktadır. Bu 
destekten yararlanmak için İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10. maddesinde belirtilen 
şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. SGK e-Bildirge sistemi, yararlanma hakkı elde eden 
işyerlerini ve yararlanma sürelerini otomatik olarak hesaplamaktadır. 
 
 


