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EK- 4  

MYK MESLEKĠ YETERLĠLĠK BELGESĠNĠN  

ZORUNLU OLDUĞU ALANLAR/ PROJELER 

a- Zorunlu Olduğu Alanlar 

Yetki Belgeli Usta Çalıştırılması  

16.10.2010 tarihinde yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve 

Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelikte inşaat ve tesisat işlerinde çalıştırılacak 

ustalardan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması koşulu aranacağı bilgisi yer 

almaktadır. Yönetmelikteki ilgili maddeler aşağıda verilmiştir. 

Yetki belgeli usta çalıştırılması 

MADDE 11 – (1) İnşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılması zorunludur. 

(2) İnşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustalara yetki belgesi 21.9.2006 tarihli ve 5544 

sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmelikler 

çerçevesinde,  MYK ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilir. 

(3) Şantiyede yapılacak kontrollerde,  ustalar yaptıkları işe uygun yetki belgelerini ibraz 

etmekle yükümlüdür. 

(4) Mesleklerin standartları ve yeterliliklerine ilişkin hususlar 5544 sayılı Meslekî 

Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde düzenlenir. 

Ustalık yetki belgesi olarak kabul edilecek belgeler 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) MYK ve yetkilendirdiği kuruluşlarca standardı ve yeterliliği 

belirlenen konularda illerde ustalık yetki belgesi verilinceye kadar, belge verilmesine 

başlanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde bu kuruluşlarca verilecek belgelerle doğrudan 

değiştirilmek üzere,  

a) 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında edinilmiş 

diploma, ustalık belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık 

belgelerinden birisi, 

b) 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi ile 

31/12/2008 tarihli ve 27097 6. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş 
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Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) 

bendine göre faaliyet gösteren kurslardan aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre alınan 

kurs bitirme belgeleri, 

c) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve 

kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, 

işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler veya işveren tarafından 

düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,  

ç) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve MEB tarafından denkliği sağlanan 

belgeler, 

d) Yukarıdaki bentlerde sayılan belgelerden herhangi birine sahip olmamakla birlikte, 

inşaat ve tesisat işlerinde bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğunu,  

müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile kanıtlayıp, 

bu yazı veya belgelerle 1.1.2015 tarihinden önce müdürlük veya ilgili idareye başvurarak 

adına EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenlere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

kurum ve kuruluşlar tarafından 32-40 saatlik eğitim sonucunda verilen belgeler, 

yetki belgesi olarak kabul edilir. 

(2) EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi verilebilmesi için, inşaat ve tesisat işlerinde 

çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak 

belge ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 1.1.2015 tarihine kadar müdürlük 

veya ilgili idareye başvurulması zorunludur. Bu belgelerden biri ile başvurulması halinde, 

müdürlük veya ilgili idarece en geç üç iş günü içinde talep sahibi adına EK-3 formu 

düzenlenir. İlgili idare düzenlediği EK-3 formunun bir örneğini müdürlüğe gönderir. 

(3) Müdürlük veya ilgili idare tarafından 1.1.2015 tarihinden sonra EK-3 Geçici Ustalık 

Yetki Belgesi düzenlenemez. EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi 1.1.2017 tarihine kadar, 

inşaat ve tesisat işlerinde yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğuna dair 

müteahhitten alınan yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınan belgeler 1.1.2015 tarihine 

kadar ustalık yetki belgesi yerine geçer. Bu belgeleri haiz olan inşaat ve tesisat işlerinde 

çalışanlardan, belgelerin geçerlilik süresi içinde ayrıca birinci fıkrada sayılan ustalık yetki 

belgeleri istenmez. 
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Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Mesleki Eğitimlerini Belgelendirme 

Zorunluluğu 

20.6.2012 tarihinde yayımlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde 

Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik kapsamında kişilerin mesleki eğitim 

alma veya aldıkları eğitimi belgelendirmelerine dair zorunluluk getirilmiştir. Yönetmelikteki 

ilgili madde aşağıda verilmiştir. 

Mesleki eğitimin belgelendirilmesi 

MADDE 6 – (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe 

uygun aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur: 

g) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslekî Yeterlilik, 

Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri, 

b- Proje Kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgelerine Sunulan Fırsatlar 

Fatih Projesi 

Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında 

yaklaşık 350 bin akıllı tahta alımının yapılacağı ihaleye ilişkin teknik şartname, Ulaştırma 

Bakanlığı tarafından yayınlandı. 

Şartnameye göre etkileşimli tahtaların servis ağında görev yapacak kişilere Mesleki 

Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yayınlanan  Bilgi İşlem Destek Elemanı (Seviye 4) 

Ulusal Yeterliliğinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi. 

 Şartnameye ilişkin zeyilname; 

Madde 5.4: (05.07.2013 tarihli zeyilname): “İsteklinin, tamamı kendisine veya alt 

yüklenicisine ait Türkiye çapında 7 farklı coğrafi bölgeyi kapsayacak şekilde, TSE Hizmet 

yeri yeterlilik belgesine sahip servis ağı bulunacaktır. Söz konusu servis ağlarına ait TSE 

Hizmet yeri yeterlilik belgelerini gösteren liste, sözleşme imzalanmadan beş gün önce MEB’e 

teslim edilecek ve telim tutanağı UDHB’ye verilecektir. Bu servis ağı bünyesinde, ET 

kurulumu yapılan her ilde en az 1 tane olmak üzere, ildeki her 1000 (bin) tahta için 1 tane 



4 

 

olacak şekilde (500’ü aşan küsuratlar bir üstteki 1000’e tamamlanacaktır), Mesleki Yeterlilik 

Kurumu (MYK) tarafından yayınlanan  Bilgi İşlem Destek Elemanı (Seviye 4) Ulusal 

Yeterliliğinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişiler çalıştırılacaktır. Bu çalışanların 

listesi ve belirtilen standarda göre yetkinliğini gösteren belgelerle sertifikalar, sözleşme 

imzalandıktan sonraki 6 ay içinde MEB'e sunulacaktır. Bu konudaki Yetkilendirme ve 

sertifikasyon sürecinin bu tarihe kadar tamamlanmamış olması durumunda, yetkilendirme ve 

sertifikasyon sürecinin hazır olmasına müteakip 90 gün içerisinde söz konusu liste, belge ve 

sertifikalar tamamlanarak MEB’e sunulacaktır” şeklindedir. 

 

 


