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Mesleki Yeterlilik Belgesi
Nedir?
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından aralarında Seramik Karo
Kaplamacılığı’nın da bulunduğu 40
meslek için Ulusal Yeterlilik standartları belirlenmiştir. Bireylerin söz konusu
ulusal yeterlilikte belirtilen bilgi, beceri
ve yetkinliklere sahip olduğunu gösteren belgeler Mesleki Yeterlilik Belgesi
olarak adlandırılır.
Ölçme ve değerlendirme yalnızca MYK
tarafından yetkilendirilmiş kurumlar
tarafından yapılabilir. Ölçme değerlendirme kuruluşları uluslararası personel
belgelendirme standartına göre akredite edilmiş, kalite güvencesi sağlanmış
kurumlardır. Başarılı olan adayların
belgeleri Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenir.

Mesleki Yeterlilik Belgenizi
Neden Almalısınız?
MYK Belgesi değişen koşul ve yöntemlere hakim olduğunuzu, yasal sorumluluklarınızı bildiğinizi, uluslararası
standartlarda çalışabileceğinizi, bilgi ve
tecrübenizi resmi olarak kanıtlayacak
çok önemli bir belgedir.
İşveren gözüyle; işe alınacak kişinin taşıması gereken bilgi ve becerilere sahip
nitelikli bir çalışan olduğunu gösteren
bir belgedir. İşe uygun olmayan adayı
istihdam ederek para, zaman ve prestij
kaybetme riskini azaltmaktadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 25 Mayıs 2015 tarih ve
29366 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan tebliğ ile 40 meslekte MYK belgesi
zorunlu hale getirilmiştir.
25 Mayıs 2016 tarihinden sonra MYK
Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde
çalıştırılamayacaktır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Almak için
Nasıl Başvuracaksınız?

Mesleki Yeterlilik Belgesi başvuruları, kurum tarafından
ilgili meslekte ölçme ve değerlendirme için yetkilendirilmiş ve kurum web sayfasında (http://www.myk.gov.tr)
ilan edilen belgelendirme kuruluşlarına şahsi başvuru
ile yapılır. Başvurunun tamamlanması için şu belgeler
gerekir.
- Sınav ücreti yatırıldığına dair dekont
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- 2 adet vesikalık resim
- İlgili belgelendirme kurumunun başvuru formu
- İlgili belgelendirme kurumunu tarafından istenen diğer evrak
Ölçme ve değerlendirme sınavları Teorik ve Uygulamalı
olarak iki bölüme ayrılır. Teorik ve pratik aşamalarda katılanların teknik bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği ve ilk yardım bilgileri sorgulanmaktadır. Adaylar başarısız olmaları halinde yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere 12
ay içerisinde başarısız oldukları bölümden tekrar sınava
girebilirler. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan, ya
da kullansa da başarısız olan adaylar tekrar başvuru
yaparak her iki sınavı da tekrar etmek zorunda kalırlar.
Sınavda başarısız olan adaylar devlet katkısından da
faydalanamaz ve sonraki başvurusu için de tekrar ücret
ödemek zorundadır.
Sınav başvurusundan önce bizlerle iletişime geçerek eğitim kaydınızı yaptırmanızı tavsiye ederiz.

SINAV ÜCRETİNE DEVLET KATKISI
OLACAK MI?
KİMLER FAYDANABİLİR?
Devlet katkısı yukarıda belirtilen tarihler ve esaslarda ve sınavda başarılı olunması şartıyla verilecektir. Ücret başvuru
öncesinde aday tarafından ilgili hesaba yatırılır ve yalnızca
sınavdan başarılı olunması durumunda geri ödenir.
Belge Geçerlilik Süreleri
İlgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği sürece belge geçerlilik süresi belgenin alındığı tarihten itibaren 5 yıldır. Belge
sahibi süre sonunda belge geçerlilik süresi içerisinde ilgili
meslekte 18 ay çalıştığını belgelendirdiği takdirde bu süre
5 yıl daha uzatılır. Belge süresinin uzatılması için önceki
geçerlilik süresi boyunca kişi hakkında haklı nedenle şikayet olmaması ve/veya belge iptalini gerektirecek bir durum
oluşmaması gerekir. Fiilen çalıştığını belgelendiremeyen
bireyler tekrar uygulama sınavına girmek zorundadır. Belge süresi yalnızca bir defa uzatılabilir. Kişi 10.Yıl sonunda
teorik ve uygulama sınavlarına tekrar girmek zorundadır.

ARDEX Academy Olarak
Biz Ne Yapıyoruz?

• ARDEX’in sahip olduğu teknik bilgi ve
tecrübemizle değerli iş ortaklarımızı bu sınava hazırlamak için eğitim programı hizmeti
veriyoruz.
• Amacımız siz değerli ustalarımıza ustalık
öğretmek değil, ağırlıklı olarak sınava hazırlamaktır.
• Pratik - teorik eğitim ve sınav neticesinde
ustalık belgesine hak kazanmak için hazırlama programı yapıyoruz.
• İlkyardım, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
eğitimlerden sonra sertifika verilmektedir.

BEDELSİZ EĞİTİM
FIRSATI
ARDEX AKADEMİ olarak sektörde çalışan
arkadaşlarımıza öncülük etmek fikri ile
bedelsiz olarak uzman kadromuzla teknik
uygulama(teorik-pratik), iş sağlığı ve güvenliği ve ilkyardım konularında eğitim verilerek
sınava hazır hale getirilmektedir. Eğitmen
kadromuz ilgili branşlarda uzman eğitmen,
danışman ve doktorlardan oluşur.
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