MYK belgeli kişileri
istihdam eden
işverenlerin avantajları

Zorunlu hale gelen

4447 sayılı İşsizlik Sigorta Kanunun geçici 10. Md. kapsamında
MYK Belgeli kişileri istihdam eden işverenlerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarları 54 aya kadar işsizlik Sigorta
Fonundan karşılanabilmektedir.
İşveren sigorta prim desteği belgenin zorunluluk kapsamında
olup olmadığına bakılmaksızın tüm MYK Belgeli kişileri kapsamaktadır.
Bu destekten yararlanmak isteyen işverenler SGK e-bildirge
sistemi üzerinden çalışan kaydı oluştururken sistem üzerinden
kişinin MYK belgesini sorgulayarak prim desteğinde bulunabilirler.

Sınav ve belge
ücretlerinin ödenmesi
Teşvik başvuruları kapsamında sınav ve belge ücretlerine ilişkin
tüm ödemelerin banka aracılığıyla tek seferde yapılması gerekmektedir.
Tek nokta başvurularında teminat olarak kabul edilen değerler; devlet iç borçlanma senetleri ve teminat mektuplarından
ibarettir. Teminat usulüyle tek nokta başvurusu yapılması durumunda teminat mektupları başvuru tarihinden itibaren en az
1 yıl süreli olmalıdır. Herhangi bir başvuruda teminat mektubu
süresi başvuru form tarihi itibariyle 1 yılın altına düştüğünde,
ilgili başvuru onaylanmayacaktır. Teminat tutarı, adına teminat
gösterilen adayların toplam sınav ücretinden düşük olamaz.

GASBEM A.Ş.
Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme
ve Danışmanlık A.Ş.

HAKKIMIZDA

MYK MESLEKİ
YETERLİLİK
BELGENİZİ
beraber alalım…

GASBEM (Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav, Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş.
Merkezi), 21/09/2006 yılında yasalaşan 5544 sayılı MYK kanun hükümlerine dayanarak yapılan Mesleki Yeterlilik Sınavlarının uygulanması ve çalışanların belgelendirilmesi amacı ile başta Gaziantep olmak üzere tüm bölgenin hizmetine
sunulan; 2017 yılında temelleri atılmış bir şirket olarak Nisan 2017’de Gaziantep’te
faaliyetlerine başlamıştır.
GASBEM A.Ş., 3 Ekim 2018 tarihinde AB-0272-P akreditasyon numarası ile Türk
Akreditasyon kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 21.11.2018 tarihinde YB-0197 kodu ile MYK – Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilerek
yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine
resmen başlamıştır.

Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme ve Danışmanlık
A.Ş. olarak aşağıda verilen kapsamlarda MYK tarafından
yetkilendirilmiş bulunmaktayız.
Makine Bakımcı (Seviye 3)
Makine Bakımcı (Seviye 4)
Çelik Kaynakçısı (Seviye 3)
İplik Eğirme Operatörü (Seviye 2)
Ön İplik Operatörü (Seviye 3)
İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye 2)
Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3)

Personel
TS EN ISO/IEC 17024
AB-0272-P

Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş.
2. Organize Sanayi Bölgesi 83235 No’lu Cadde, No:2 Şehitkâmil/GAZIANTEP WEB: www.gasbem.com.tr
E-MAIL: :info@gasbem.com.tr TEL: 0342 502 10 20 (Pbx) FAKS: 0342 502 14 70

LÜTFEN DİKKAT!
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından
standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca çıkarılacak
tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren, on iki ay
sonra Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

Mesleki yeterlilik belgesi
zorunluluğu ile ilgili yasa

Belge alma zorunluluğu
olan meslekler için sınav ve
belgelendirme ücreti - iadesi
v.b. ile ilgili teşvikler

5544 sayılı Kanun gereğince; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa
giren ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan
tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden
itibaren, on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan
kişiler çalıştırılamayacaktır.

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.

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.

Kişiler teşvikten bir defaya mahsus olarak faydalanır.

Söz konusu mesleklerin isimlerine ulaşmak için
www.gasbem.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Teşvik kapsamında ilk sınavda başarısız olan adayın 2 kez daha
ücretsiz sınava girmek hakkı vardır. (Toplam 3 Kez)
Ücret iadesi, şahsa yapılabileceği gibi uygun hallerde sınav ücretini karşılayan işverene ve kuruluşlara da yapılabilir.

Mesleki yeterlilik belgesi
alması gereken meslekler
MYK Belgesi sadece tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren mesleklerle sınırlı değil. Bunların yanında tekstilden turizme, toplumsal ve kişisel hizmetlerden iş ve yönetim sektörüne kadar
birçok dalı kapsamaktadır.
Söz konusu mesleklere ulaşmak için
www.myk.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

GASBEM A.Ş. kendi yetkileri
dışında kalan ve zorunluluk
getirilen her meslek için
yetkilendirilmiş çözüm
ortağı firmalarla işbirliği
yaparak MYK belgelendirmesi
yapabilmektedir.

Belge almak için GASBEM
A.Ş.’ye başvuru yapın.

Sınavlardan başarısız olan adayların sınav ve belgelendirme ücretleri fondan karşılanmayacaktır.
İadeler ayda bir defa belirli tarihler arasında, toplu olarak yapılır ve SMS ile bilgi iletilir.

Belge zorunluluğu kapsamından
muaf tutulan belgeler
05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre alınmış
ve ilgili bölüm, alan ve dalda düzenlenmiş ustalık belgeleri ile Milli Eğitim
Bakanlığı’na 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 getirilmiş mesleklerde çalışma şartını karşılayan diploma ve ustalık belgelerinin bölüm, alan ve dal bilgilerine ilişkin
muafiyet tablosuna ulaşmak için www. myk.gov.tr /muafiyet adresini
ziyaret ediniz.
Ustalık belgesi ve diploma dışındaki belge sahipleri ile belgesi olmayan
adayların, 5544 sayılı Kanun gereği çalışma şartını karşılamadığı için MYK
Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları gerekmektedir.

MYK mesleki yeterlilik
belgesi alınacak yerler
Bireyler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili ulusal yeterlikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde MYK Mesleki
Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.
Belge almak için gasbem.com.tr’ye başvuru yapabilirsiniz.

GELİN

ZORUNLU HALE GELEN
MYK MESLEKİ YETERLİLİK
BELGENİZİ BERABER ALALIM…

