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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Müsteşarlık

Sayı : 56822750-10.07-E.13536162 30.12.2015
Konu : Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Meslekler ÖNEMLİ ve SÜRELİ

............................................VALİLİĞİ
(İL MİLLİEĞİTİMMÜDÜRLÜĞÜNE)

İlgi: a)10. Kalkınma Planı
b) Mesleki ve Teknik Eğitim Stratejisi
c) Hayatboyu Öğrenme Stratejisi
d) MYK Mevzuatı
e) MEB-İŞKUR Protokolü
f) MEB-TOBB-TİSK- TURKONFED Protokolü

Bilindiği üzere öncelikle Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Meslekler olmak üzere Bakanlar
Kurulu tarafından belirlenen mesleklerde çalışanların TÜRKAK tarafından akredite edilip
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca sınavları yapılarak
başarılı olanların MYK sertifikasına sahip olması şarttır. Tüm meslekler zamanla kapsam
dahiline alınacaktır ancak bugün itibariyle hangi mesleklerin bu kapsamda şu adreste
yayınlanmaktadır;
http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/myk-meslek-yeterllk-belges-zorunluluu-sayfasi

Sınava giren çalışanların Sınav ve Belgelendirme Merkezlerine yapacakları ücret
ödemelerinin ödemelerinin İŞSİZLİK FONUndan karşılanmasına ilişkin bilgiler ve sınav
ücretlerine ilişikin bilgiler de aynı sayfada bulunmaktadır.

Geçen hafta MYK Yönetim Kurulunda alınan kararla, TOBB ortaklığında kurulan
MEYBEM ile 42'ye ulaşan Sınav ve Belgelendirme Merkezlerinin listesi şu adreste
yayınlanmaktadır. Listede hangi merkezlerin hangi mesleklerde sınav yapmaya yetkili olduğu
ve haberleşme bilgileri belirtilmiştir. Okullarımız bu merkezlerle irtibat kurarar tanıtım,
öğretmenlerin bilgilendirilmesi, okul ve atelyelerimizin sınavlarda kullanılması, merkezlerin
öğrencilerimize seminer vermesi vb. etkinlikler yapmalıdır.
http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_kurulus_ara&view=kurulus_ara#&Itemid=322

25 Mayıs 2015 tarihinde yayımlanan 40 meslekte çalışanların Mesleki Yeterlilik
Belgesi sahibi olması için verilen süre 26 Mayıs 2016 tarihinde dolmaktadır. Bu nedenle
yaklaşık 350-400 bin çalışanın hızlı bir şekilde eğitim alarak belge sınavına dahil edilmesi
gereklidir. Bu noktada İŞKUR- MEB, MEB-MYK, MEB-TOBB-TESK, MEB-İşveren
Sendikaları arasındaki işbirliğinin önemi artmaktadır. İl düzeyinde ister ticaret ve sanayi
odası isterse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılacak çalışmalar ile
belgesiz çalışanlara ortalama 1 haftalık eğitimler vererek sınava girmeleri sağlanabilecektir.
Bu kapsamdaki çalışmalarda İŞKUR eğitici giderini karşılayabilmektedir. Ayrıca sınavda
başarılı olan kişilerin belge ve sertifika masraflarını da karşılamaktadır.
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Mesleki Yeterlilik Sınavına girecek olan çalışanlara sınava hazırlık amacıyla kurslar
düzenlenebilir. Sınava girip başarılı olamayan çalışanlar için de kurslar düzenlenebilir.
Kursların süresinde esnek davranılacak ve Meslek Standarları esas alınarak MEB modülleri
kullanılacaktır.

Bu amaçla ilinizdeki İŞKUR İl Müdürlüğü, TESK ve TOBB'a bağlı Odalar, TİSK ve
HAKİŞ'e üye işletmeler, KOBİler, MYK tarafından onaylanmış Mesleki Sınav ve
Belgelendirme Merkezleri ve tanıtım ve duyuru için yerel basın kuruluşlarıyla temasa
geçilmesi, okullarımızın bilgilendirilmesi, web sitelerimizde duyurular yayınlanması
elzemdir.

Ocak ayında İlinizde yapılacak olan İl İstihdam Kurulu Toplantısında konunun
gündeme alınıp görüşülerek ilinizde bu mesleklerde çalışanların sayısının ve çalıştığı
işletmelerin tespit edilerek, yerel basın vb. imkanlardan yararlanılarak duyuru yapılmasını ve
eğitimlere hızla başlanılmasını, uygulamada karşılaşılan duraksamaların tarafıma
(mustafacolakoglu@meb.gov.tr) bildirilmesini rica ederim.

Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU
Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

Dağıtım (Bilgi ve Gereği İçin):
- İŞKUR Genel Müdürlüğü
- MYK Başkanlığı
- MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
- MEB Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
- TOBB Genel Sekreterliği
- TESK Genel Sekreterliği
- HAKİŞ Genel Sekreterliğ
- TİSK Genel Sekreterliği
- MESS Eğitim Vakfı Genel Sekreterliği
- TURKONFED Genel Sekreterliği
- ASO Genel Sekreterliği
- İSO Genel Sekreterliği


