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ULUSLARARASI GEÇERLİ MYK YETKİNLİK BELGELERİ,  

BELGE MASRAFLARININ  VE SGK TEŞVİKLERİ HK. SİZLERİ 
BİLGİLENDİRMEK. 

 
TÜM ÇALIŞANLARIN “MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ” ALMASI 

GEREKTİĞİNİ, BELGE ÜCRETLERİNİN DEVLET TEŞVİKİYLE ÖDENDİĞİNİ, 
AYRICA MYK BELGELİ ÇALIŞANLARINIZIN 54 AYA KADAR SGK PRİM 
DESTEĞİ ALABİLECEKLERİNİ, SİZ DEĞERLİ ÇALIŞANLARA, TEKNİK 

MÜDÜRLERİMİZE, İŞVERENLERİMİZE, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARIMIZA, 
İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİCİLERİNE AYRI AYRI BİLGİSİNİ VERMEK 

İSTİYORUZ. 
  

TÜRKAK ve MYK Kuruluşlarından Akredite bir kuruluşuz. 
Antalya'da MYK Belgelerinizi Alabileceğiniz “TOPLAMDA 34 SEKTÖRDE, 

KONULARINIZ İLE İLGİLİ 24 SEKTÖRDE ve KAPSAMDA ANTALYA’DA 
ONAYLI TEK AKREDİTE” kuruluş olduğumuzu, bilmenizi istiyoruz 
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 Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi 
Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 

tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 6645 

sayılı kanun uyarınca çıkarılan tebliğlerle birlikte birçok tehlikeli ve 
çok tehlikeli mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale 

getirilmiştir. 

 Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme ve 
değerlendirme sonucunda alınan belge, kişiye bir işe başvururken 

sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı 
vermektedir. Mesleki ilerleme yolları daha açık hale geldiğinden 

kariyer ilerlemesini de ayrıca desteklenmektedir. 

 Zorunluluk olmadığı alanlarda dahi, günümüzün iş 
hayatında bireylerin kendine bir kariyer sağlayabilmesi için bilgi, 

beceri ve deneyimlerini belgelemeleri istenmektedir. 
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BAŞVURU YAPAN KİŞİLERİN MYK BELGE MASRAF TEŞVİKİ 

 

 İlk kez MYK Belgesi almak için Başvuru yapan 
adayların, Belge masrafları “İşsizlik Sigortası Fonundan 
şuan karşılanmaktadır. Bu nedenle MYK Belge Masraf 

Teşvik süreci sona ermeden, çalışma hayatında yer 
alan kişilerin yetkinliklerine göre  MYK belgelerini 

almaları, kendilerine, işverenlerine maddi ve manevi 
fayda sağlayacaktır. Ayrıca kişiler yetkinliklerini Tüm 

Dünya ülkelerinde geçerli olan MYK Yetkinlik 
Belgesiyle tescilleyeceklerdir. 
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 Yeni işe alınan ve MYK - MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNE sahip kişiler için, 

1.  18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler, 

 a) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında değil ise 48 (kırk sekiz) ay süreyle, 

 b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 54 (elli dört) ay 
süreyle, 

2.  29 yaşından büyük erkekler, 

 a)  Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında değil ise 24 (yirmi dört) ay süreyle, 

 b)  Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 30 (otuz) ay 
süreyle, 

3.  18 yaşından büyük kadınlar, 

 a)  Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında değil ise 48 (kırk sekiz) ay süreyle, 

 b)  Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 54 (elli dört) ay 
süreyle, 

 Fiilen çalışmakta iken MYK - MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ alan kişiler için, 

5. 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler 12 (on iki) ay süreyle, 

6. 18 yaşından büyük kadınlar 12 (on iki) ay süreyle, 
 

 Sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN karşılanmaktadır. 

*** İŞVERENLER İÇİN SGK PRİM DESTEĞİ *** 
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MYK BELGELERİNİN YANI SIRA; PSİKOTEKNİK - SRC – SRC5 – TEMEL + TANKER + 
PATLAYICI - RADYOAKTİF – ADR – TMGD – RID - IMDG - ODY – ÜDY – İLKYARDIM EĞİTİM 

HİZMETLERİMİZDE DE İLGİLİ BAKANLIKLARIMIZDAN ONAYLI, RUHSATLI EĞİTİM 
KURUMUYUZ. - MARKA TESCİLİ - ISO BELGELENDİRME, DIŞ TİCARET, İŞ GELİŞTİRME 

KONULARINDA DA İDDALI, BİR DANIŞMANLIK KURULUŞUYUZ. 

Tüm bu hizmetlerimizi siz değerli firmalara hali hazırda sunmaktayız. 

Diya Şirketler Topluluğu, orta ölçekli bir işletme olmasına rağmen kurulduğu ilk andan 
itibaren kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi sayesinde kısa sürede 

sektörlerinde tanınmış ve bu ilkelerinden asla taviz vermemiştir. 20 Yıllık iş hayatı 
tecrübemizle sunmuş olduğumuz hizmetlerimizde sektörlerimizde siz değerli müşteri 
portföyümüz sayesinde hep lider olduk. Bunun için de sizlere ayrıca teşekkürlerimizi 

sunuyoruz. 

Kuruluşumuzun değişmez prensipleri daima kaliteli, zamanında hizmet ve uygun fiyat 
şartı olmuştur. “Hizmette başarı ve sürekliliğin teminatı ile dürüstlük ve kalite” 

prensibiyle çalışan Diya Şirketler Topluluğu’na gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğiniz 
sebebiyle teşekkür ederiz. 

Sizlere sektörlerinizde bugün ve gelecekte hizmet vermeye devam edeceğiz. 

DİĞER ZORUNLU MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ 
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Diya Eğitim - Diya Grup Bünyesinde Diya Eğitim ile; 

  SRC1, SRC2, SRC3, SRC4 Eğitimleri 

  SRC 5 Temel ve Tanker Eğitimi 

  SRC 5 Temel ve Sınıf 1 Eğitimi (Patlayıcı madde) 

  SRC 5 Temel ve Sınıf 7 Eğitimi (Radyoaktif madde) 

  ADR Uluslararası Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi 

  ÜDY "Üst Düzey Yönetici" Eğitimi 
ODY "Orta Düzey Yönetici" Eğitimi 

  TMGD "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı" Eğitimi 

  RID “Tehlikeli Malların Demirryolu Taşımacılığı Danışmanlık” 
Eğitimi 

  IMDG KOD “Tehlikeli Malların Denizyolu Taşımacılığı 
Danışmanlık” Eğitimi 

  Temel İlkyardım ve Güncelleme  Eğitimleri 

  Kurumsal Seminerler ve Eğitimler 

DİĞER ZORUNLU MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ 
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Diya Denge Psikoteknik - Diya Grup bünyesinde Diya Denge 
Psikoteknik ile; 

  Ticari araç sürücülerinin sürücülüğe el verişli olup olmadığının 
değerlendirme raporları 
Alkol, Hız ,Trafik Kural ihlallerinden ehliyetlerinin iade alınabilmesi 
için psikoteknik değerlendirme raporları 

 

Diya Sertifikalama -Diya Grup bünyesinde Diya 
Sertifikalama ile İhtiyacınıza uygun bireysel ya da kurumsal 
sertifikalama ve sertifika eğitim hizmetleri. 

  ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22001 Eğitimi. 

  ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22001 Sertifikalama. 

TMGD SertifikasıTemel Yangın Sertfikaları 

  MEB Sertifikaları 

  Yazılım ve Donanım Sertifikaları 

  MYK Sertifikaları 

DİĞER ZORUNLU MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ 
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Diya Danışmanlık - Diya Grup bünyesinde bireysel ve 
kurumsal olarak risklerinizi analiz edip yeni pazarlara 
açılmanızı kolaylaştırabiliriz. 

  Dış Ticaret Danışmanlığı 

  Lojistik Danışmanlığı 

  Eğitim Danışmanlığı 

  Kariyer Danışmanlığı 

  Sigorta Danışmanlığı 

  Yazılım Danışmanlığı 

  Yönetim Danışmanlığı 

  Sertifika Danışmanlığı 

  Firmanıza Özel Çözümler 

DİĞER ZORUNLU MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ 
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• Ulusal veya Uluslararası 
Meslek Standartlarına 
dayalı hazırlanır. 

 
• Bireyin mesleğini başarı 

ile icra etmesi için 
gerekli bilgi, beceri ve 
yetkinliğe sahip olup 
olmadığını ölçme ve 
değerlendirme için 
kullanılır. 
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Bir mesleğin başarı ile icra 

edilebilmesi için gerekli 

bilgi, beceri, tavır ve 

tutumların neler olduğunu 

gösteren asgari normlardır. 
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MYK Genel Kurulu 

Bakanlıklar 

Kamu Kurumları 

Meslek Kuruluşları 

İşçi Sendikaları 

İşveren Sendikaları 

Sivil Toplum Kuruluşları 

MYK Yönetim Kurulu 

ÇSG Bakanlığı 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Yükseköğretim Kurulu 

İşçi Sendikaları 

İşveren Sendikaları 

Meslek Kuruluşları 
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UMS belli bir 
mesleği tanımlar 

UY adayların belli bir 
mesleki alanda sahip 

olduğu öğrenme 
kazanımlarını ölçer 
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Ölçme ve 
Değerlendirme 

Belgelendirme kararı, 
MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgesi düzenlenmesi 

Bireyin öğrenme kazanımları ulusal yeterlilikte 
tanımlanmış kriterlere göre YBK tarafından 

ölçülür ve değerlendirilir. 

YBK, kişinin sınav sonuçlarını MYK’ye bildirir ve 
belge almaya hak kazanan kişi için MYK 

Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. 
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Yetkin 

Yetkin 
Değil 
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Bireyin Aldığı 
Yetkinliğin 
Kapsamına 

Göre  
Belirlenen 
Süreçlerde 

Gözetim 
Denetimi YBK 

tarafından 
Yapılır, Gerekli 

Şartları 
(SGKlı 

çalışmışlık gün 
sayısı) 

Sağlaması 
Halinde 

Belge 
Yenilenebilir. 

Aksi Durumda 
Sınavla 

Yenilenir. 

Gözetim  
veya 

Yenileme 
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07.10.2006 tarihli ve 5544 sayılı MYK Kanunu ile, 
“Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel 
alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin 
esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme 
ve belgelendirmeye ilişkin faaliyetleri yürütmek için 
gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek” 
üzere kurulmuştur. 
 
Kurulduğunda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
(ÇSGB) ilgili kuruluşu iken şuan; T.C. Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlanmıştır. 
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23.04.2015 tarihinde yürürlüğe giren 6645 Sayılı 

Kanunun 74. maddesi (1) uyarınca; 

“Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, MYK tarafından 

standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen 

mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki 

ay sonra MYK Kanununda düzenlenen esaslara göre 

Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler 

çalıştırılamayacaktır.” 

Slayt 
22/39 



 Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, MYK 

tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme 

kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı 

olan kişilerin 31.12.2017 tarihine kadar belge 

masrafı ile sınav ücreti, 01.01.2018 tarihinden 

31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafının 

tamamı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası 

Fonundan karşılanacaktır. 
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• Teşvikten sadece sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak 

kazananlar yararlanabilir. 

• Kişiler teşvikten yalnızca bir kez yararlanabilir. 

• Sınav ücreti brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere 

meslekler bazında belirlenmektedir. 

• Teşvik kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak 

sınav ücretleri üst limitleri Bakanlar Kurulu tarafından 

onaylanarak Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 
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 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 İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına 

ilişkin esaslar düzenlenmektedir. 
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Uygun bir yönetim ve çalışma anlayışı perspektifinde,  
Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde, 
Farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak. 

DİYA Grup, Antalya ve ülke genelinde vermiş olduğu 
hizmetler ile ülke işgücüne nitelikli, yetkin personel 
sağlamayı ve danışmanlığını yaptığı firmaların tüm 
süreçlerinin en uygun şekilde yönetilmesini görev edinmiştir. 
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• İş ve ilişkilerimizde hak ve adalet duygusu ile hareket eden bir 

aileyiz. 

• Yüksek ahlaki standartlara sahibiz.  

• Faaliyetlerimizde ahlaka aykırı yöntem ve uygulamaya müsamaha 

göstermeyiz. 

• İtibarımızı her şeyin önünde tutar, hiçbir maddi menfaate feda 

etmeyiz. 

• Farklılıkları zenginlik olarak görür, her türlü ayrımcılığı reddederiz. 

• İyi ve kötü günde birbirimize destek olur, omuz omuza çalışırız. 

• Başarının insanla birlikte mümkün ve anlamlı olduğuna inanırız.  

• Daima insanı geliştirmeyi ve mutlu etmeyi amaçlarız. 
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 Başvuru sorumlusu tarafından ilk olarak, adayın 

çalıştığı veya çalışmak istediği meslek ve belge almak istediği 

seviye ile ilgili firmamız tarafından belgelendirme faaliyeti 

icra edilip edilmediğine bakılacaktır. Daha sonra başvuru 

sahibinin çalıştığı veya çalışmak istediği meslek ve belge 

almak istediği seviye ile ilgili yayımlanmış olan ulusal 

yeterlilikte, sınava giriş için herhangi bir şart olup olmadığı, 

var ise adayın bu şartı taşıyıp taşımadığı kontrol edilecektir. 
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 Başvuru esnasında ilgili belgelendirme programı 

ve değerlendirme prosedürünün açıklanmasını, 

başvuru sahibinin haklarını, belgelendirilmiş kişinin 

görevlerini, kuruluşumuzun Tarafsızlık Politikası, 

Kayıtların Muhafazası ve Açıklanması Politikası ve 

belgelendirme ücretlerini içeren tanıtım yapılacaktır.  
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 Tanıtımda ayrıca; ilk girdiği sınavda başarısız olan 
adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri 
için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 
bir yıl içerisinde adaylara en az bir kez daha sınav imkanının 
sağlanacağı; sınav ve belgelendirme ücretinin İşsizlik Sigortası 
Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması 
hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız 
olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti 
alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde 
adaylara en az iki kez daha sınav imkânının sağlanacağı ve 
adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal 
yeterlilikte bir yıl içerisinde tarafımızca sınav açılmaması 
durumunda ödemiş olduğu ücretin tamamının iadesinin 
mümkün olduğu da belirtilecektir. 
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 Başvuru sahibine, makul olmak kaydıyla özel 

ihtiyaçlarının yerine getirilmesi talebini beyan etme imkânı 

olduğuna dair bir bilgi verilecek,  

 Tanıtımdan sonra adayın Başvuru Formu ve Başvuru 

Taahhüdü ve Sınav Şartları Formu doldurulacak, banka 

dekontu, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf 

alınacak, sınav giriş belgesinin ilgili nüshası verilecek ve 

sınava girecek adaylar listesine dahil edilecektir. 
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Online Müracaat Başvuru için; 

 Online başvurular https://myk.diyagrup.com  

web sitesi üzerinden online başvuru bölümünden 

yapılır. Başvuru süreci bireysel başvuru süreciyle 

aynıdır.  

https://myk.diyagrup.com/
https://myk.diyagrup.com/
https://myk.diyagrup.com/
https://myk.diyagrup.com/
https://myk.diyagrup.com/
https://myk.diyagrup.com/
https://myk.diyagrup.com/


Kurumsal Başvurular 

 Tüzel kişilikler kendi personelinin 

belgelendirilmesi için DİYA GRUP Mesleki Yeterlilik 

Belgelendirme Bölümüne başvuruda bulunabilir ve 

sınavların kendi işletmeleri içerisinde yapılmasını 

talep edebilir. Bu durumda Tüzel kişilik ile gezici sınav 

birimi protokolü imzalanır.  



Birim Birleştirme Başvuruları 

 MYK tarafından yetkilendirilmiş 

belgelendirme kuruluşlarının sınavlarında yeterlilik 

birimi bazında başarılı olan adayların birim başarı 

belgeleriyle birlikte online olarak veya DİYA GRUP 

Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Bölümüne gelerek 

birim birleştirme başvurusu yapabilirler. 
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 Birim birleştirme başvurularında, sınav 

birimlerinden alınan sonuçların geçerliliği sona ermeden 

DİYA GRUP Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Bölümünde 

sınava katılmak isteyen adayların mutlaka yeterlilik birimi 

bazında başvuru yapması ve sınav ücretini ödemesi 

gerekmektedir. MYK tarafından yetkilendirilmiş bir 

belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, 

ücretsiz sınav hakkını farklı bir belgelendirme kuruluşunda 

kullanamaz. 
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 Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, aynı 

yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava 

girilmesi durumunda geçerlidir. Farklı belgelendirme 

kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların 

birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1, A2, A3 vb.) 

bazında gerçekleştirilebilir, sınav bölümleri (T1, P1) 

bazında birleştirme yapılmayacaktır. 
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