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GENELGE
2018/01
Malumları olduğu üzere, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 3 üncü maddesi
kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan Tebliğlerde yer alan ulusal
yeterliliklerde/mesleklerde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu kapsamında
yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek sınavlarda
başarılı olan kişilerin sınav ve belge ücretleri Bakanlığımız tarafından belirlenen Usul ve Esas
dâhilinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
25/06/2015 tarihinde yürürlüğe giren “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alan
Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaya
Hak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan
Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” da 02/03/2017 tarihinde yapılan değişiklikle,
çalışanların sınav ücretlerinin işverenleri tarafından karşılanabilmesine imkân sağlanmıştır.
Bu çerçevede, anılan Usul ve Esasın uygulanmasına yönelik ortaya çıkan tereddütleri gidermek,
diğer teşvik uygulamalarında yeknesaklığı sağlamak ve yetkilendirilmiş belgelendirme
kuruluşlarınca uyulması gereken kuralları düzenlemek amacıyla işbu Genelge hazırlanmış olup,
bölümlerine aşağıda yer verilmiştir.
A) GENEL KURALLAR
1) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu kapsamında 4447 sayılı Kanun (Ek
Madde-3) kapsamında uygulanan teşvikten sadece;
 İlgili Tebliğlerin yayım tarihinden sonra sınav(lar)a girmiş,
 Sınav öncesinde sınav ücreti ödenmiş veya sınav ücreti tutarınca teminat
gösterilmiş,
 Girmiş olduğu sınav(lar) sonucunda belge almaya hak kazanmış
kişi(ler) bir defaya mahsus olarak yararlanabilir.
2) Kişilerin teşvikten yararlanmak isteyip istemediklerine ve sınav ücretlerinin hangi usule
göre karşılanacağına ilişkin beyanları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu (YBK)
tarafından başvuru esnasında alınır. Sınav ve belge ücretlerinin üçüncü kişi veya kuruluş
tarafından karşılanacağı durumlarda ekte yer alan “EK-1 Tek Nokta Başvurusu Formu”
üçüncü kişi veya kuruluş tarafından doldurulup imzalanarak YBK’ye teslim edilmelidir.
3) Sınavın gerçekleşme tarihinden önce sınav ücretinin sınavları yapacak YBK’ye ödenmiş
ya da YBK’ye teminat gösterilmiş olması gerekmektedir. Sınav ücretlerinin YBK’lere
ödenmesi ya da teminat gösterilmesi aşağıda belirtilmiş iki usulden birine göre
gerçekleştirilir:
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

a) Peşin,
b) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerde
teminat gösterilmek suretiyle.
Yukarıda belirtilen ödeme yöntemlerinin dışında kalan ödeme seçenekleri (çek, senet
vb.) kullanılmayacaktır.
Tek Nokta Başvurularına ilişkin ödemeleri gerçekleştirebilecek üçüncü kişi veya
kuruluşlar; adayların işverenleri, adayların ya da işverenlerinin mensubu olduğu
sendika, dernek, vakıf vb. sivil toplum kuruluşları ile meslek kuruluşlarından ibarettir.
Bu nitelikleri taşımayan ve fatura kesme yetkisi bulunmayan gerçek kişiler ile talep
toplama merkezlerinin, yatırımcıların, girişimcilerin, aracıların ve sınav ve
belgelendirme süreçleri ile ilgisi olmayan kişilerin peşin ya da teminat gösterilmesi
suretiyle başvurularının alınması kesinlikle yasak olup bu başvurularının YBK’ler
tarafından reddedilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak tüm ödeme işlemlerin
bu maddede belirtilen kuruluşların kendilerine ait banka hesaplarından
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
YBK’ler, MYK teşvikleri kapsamında adaylardan sınav ücreti almadan ya da sınav
ücretlerini kendi öz kaynaklarından karşılayarak ölçme, değerlendirme ve
belgelendirme hizmeti sunamaz.
Herhangi bir üretici, ürettiği ürünlerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi meslek
erbapları tarafından uygulanmasını istemesi halinde sosyal sorumluluk projeleri
kapsamında bu meslekleri icra eden ve belge sahibi olmak isteyen kişiler adına “Tek
Nokta Başvurusu” yapabilir. Bu başvuruların “Tek Nokta Başvurusu” olarak
değerlendirilebilmesi için YBK ile üretici firma arasında MYK’nin bilgisi dâhilinde bir
protokolün imzalanması, YBK’nin tarafsızlığa ilişkin gerekli bütün önlemleri alması,
sosyal sorumluluk projesinin tüm tarafların erişebileceği bir web sitesi aracılığıyla ilan
edilmesi, protokol ve alınan önlemlerin Kurumumuz ile paylaşılması gerekmektedir. Bu
kapsamda Kurum tarafından onaylanan başvurular “Tek Nokta Başvurusu” kapsamında
değerlendirilecektir.
Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından mevzuat kapsamında görevlendirilen
ve yetkilendirildikleri konular dışında hizmet sunulmasına izin verilmeyen kuruluşlar
(Örn: Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, Yapı Denetim Kuruluşları, Özel Sürücü
Kursları, Riskli Yapıların Tespiti için Yetki Verilen Kurum ve Kuruluşlar vb.) ile talep
toplama, sınav yeri organize etme vb. hususlarda sözleşme yapılamaz ve herhangi bir
sebeple ilgili kuruluşlara sınav ve belgelendirme faaliyetleri kapsamında bir bedel
ödenemez.
YBK’ler ile “Tek Nokta Başvurusu” yapan üçüncü kişi veya kuruluş arasında sınavların
gerçekleştirilmesine ilişkin sözleşmeler yapılabilir ancak sınava katılacak aday sayısı
fark etmeksizin sınav ücreti yukarıda belirlenen kurallar çerçevesinde alınmadan sınav
yapılamaz.
Tek nokta başvurusu kapsamında gerçekleştirilen sınavlarda adaylar adına ödeme
yapacak üçüncü kişiye veya kuruluşa adayların sınavdan başarılı olacağına ilişkin
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10)

11)
12)
13)
14)

15)

16)

17)

taahhütte bulunulamaz ve bu durum tek nokta başvurusunu yapmış taraf ile yapılacak
sözleşme ya da benzeri dokümanda garanti altına alınır.
YBK’ler tarafından oluşturulan “Başvuru Formu” sınava girecek aday(lar) tarafından
başvuru esnasında doldurulmalıdır. Aday(lar)ın ‘Başvuru Forumu’ndaki beyanı esas
alınır ve MYK Web Portalında sınav oluşturulurken sınava girecek aday(lar)ın IBAN
numarası, telefon numarası, elektronik posta adresleri ile MYK tarafından talep edilen
diğer bilgileri MYK Web Portalına kaydedilir. Bireysel başvuru kapsamındaki teşvik
bildirimlerinde, bir IBAN numarası sadece bir kez kullanılabilir. Bu nedenle “Bireysel
Başvuru” kapsamındaki aday(lar) bildirilirken IBAN numarası kısmına doğru,
kullanılan, açık vadesiz TL hesabına ait IBAN numarasının yazılıp yazılmadığı teyit
edilmeli ve adaydan paylaştığı bilgilerin doğruluğuna ilişkin taahhüt alınmalıdır. Tek
Nokta Başvurusu kapsamındaki adaylar bildirilirken ise başvuru formundaki ve MYK
Web Portal bildirimindeki IBAN numarası kısmı boş bırakılmalıdır.
Sınav bedellerine ilişkin tüm ödeme veya teminat gösterme işlemleri sınav tarihinden
önce tamamlanmış olmalıdır.
MYK tarafından YBK’ye yapılacak teşvik geri ödemelerinde YBK’ye ait MYK Web
Portalında kayıtlı olan banka hesabı dikkate alınacaktır.
YBK ve üçüncü kişi veya kuruluş arasındaki tüm ödeme ve iade işlemleri YBK’ye ait
herhangi bir banka hesabı üzerinden gerçekleştirilebilir.
Her ayın 25’i gün bitimine kadar MYK Web Portal üzerinden yapılan belge talebi
yapılmış adaylar ilgili ayın teşvik bildiriminde yer alabilirler. Bu tarihten sonra belge
talebi yapılan adayların teşvik bildirimleri takip eden ay yapılabilecektir.
Her ayın 25’i ile takip eden ayın 3’ü arasında teşvikten yararlanma hakkı elde etmiş
kişilere İşsizlik Sigortası Fonundan geri ödenecek tutarlara ilişkin liste(ler) YBK’yi
temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarafından her sayfası paraflanıp son sayfası
imzalanarak MYK Web Portalına yüklenmeli ve resmî yazı ekinde MYK’ye
iletilmelidir. Resmi tatiller ve MYK’nın gerekli gördüğü hallerde bu süre uzatılabilir
ya da bildirim tarihleri değiştirilebilir.
Belge almaya hak kazanan kişilerin mağdur edilmemesi için sınav sonuçları ile belge ve
teşvik taleplerinin ivedilikle MYK’ye bildirilmesi gerekmektedir. Aday(lar)ın girmiş
olduğu sınav(lar)a ilişkin YBK’ye herhangi bir itiraz/şikâyet iletilmemişse veya MYK
ya da TÜRKAK tarafından yürütülen herhangi bir inceleme/denetim bulunmuyorsa
ilgili aday(lar)ın son sınav(lar)ının gerçekleştirildiği tarih itibarıyla aynı ayın sonunda
teşvik talebi YBK tarafından MYK’ye iletilmelidir. Sınavın gerçekleşme tarihi ile teşvik
bildirim tarihi arasında 7 günden kısa süre olması halinde ilgili sınavda başarılı olan
adayların teşvik bildirimi en geç takip eden ay içerisinde yapılmalıdır.
Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için sınav merkezi, sınav
yapıcı/değerlendirici, sınav materyali vb. temini için üçüncü taraflar ile Kurumumuza
bildirmek şartıyla sözleşme imzalanabilir. Ancak sınav ve belgelendirme süreçlerinin
yürütülmesinden YBK sorumludur ve söz konusu sorumluluk taşere edilemez. Bu
sebeple, YBK’lerin Kurumumuza bildirimde bulunmadığı hizmet alımları yaptığının
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tespit edilmesi halinde mevzuat kapsamında işlem yapılacaktır. Hizmet alımlarının yanı
sıra sınav ve belgelendirme süreçlerinde görevlendirilecek personel ile personele ilişkin
gerekli bilgi ve belgelerin de MYK Web Portal üzerinden Kurumumuz ile paylaşılması
gerekmektedir. YBK ile hizmet sözleşmesi imzalamış firmaların çalışanı olan ancak
MYK Web Portal üzerinden bildirimi yapılmamış kişilerin sınavlarda
görevlendirilmemesi ve sınav alanında yer almaması gerekmektedir.
B) BAŞVURU USULU VE SINAV ÜCRETLERİNİN GERİ ÖDENMESİ

1)
2)
3)

4)

a) Bireysel Başvuru
Adaylar MYK’nin internet sitesinde de yayımlanan sınav başvurusu yapılacak YBK’nin
sınav ücret tarifesine göre ilgili sınav ücretini YBK’ye öder.
Aday başvuru esnasında teşvikten yararlanmak istediğini belirtir ve kendi adına kayıtlı
(açık, vadesiz TL hesabına ait) IBAN numarasını YBK’ye bildirir.
YBK başvuru yapan aday adına fatura keser. MYK tarafından yapılacak kontrol ve
denetimlerde sınav ücretlerinin ödenmesine ilişkin fatura, dekont vb. evraklar MYK
tarafından görevlendirilen personele sunulmak zorundadır.
YBK tarafından MYK’ye bildirilmiş olan teşvikten yararlanma talebinde yer alan
kişilerin IBAN numarasına Bakanlar Kurulunca belirlenen limitler dâhilinde sınav
ücreti tutarı iade edilir.

b) Tek Nokta Başvurusu (Peşin)
1) Tek nokta başvurusu asgari 10 kişilik aday grubu için yapılabilir. 10 kişinin aynı ulusal
yeterliliğin sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır. YBK’lere yapılacak iade
ödemelerinde herhangi bir kişi sınırlaması bulunmamaktadır.
2) Sınav ücretleri MYK tarafından belirlenen kurallar dâhilinde üçüncü kişi veya kuruluş
tarafından YBK’lere peşin olarak ödenir.
3) Belgelendirme kararının akabinde teşvikten yararlanma hakkı kazanan adayların sınav
ücretleri YBK’ler tarafından Bakanlar Kurulunun belirlemiş olduğu üst limitler
dâhilinde üçüncü kişi veya kuruluşa iade edilir.
4) YBK’lerin tek nokta başvurusu kapsamında üçüncü kişi veya kuruluşların sınav
ücretlerine ilişkin ödeme aldığı ve iade yaparken kullandığı IBAN numarası YBK’ye ait
olmalıdır.
5) YBK; üçüncü kişi veya kuruluş tarafından imzalanmış Başvuru Formunu, geri ödenen
sınav ücretine ilişkin ödeme dekontunu, ödeme yapılan tarihten itibaren 72 saat sonra
alınmış ve bu tarih aralığını gösteren banka hesap ekstresini teşvik listeleri ile birlikte
MYK Web Portalına yüklemelidir.
6) Adayların tamamının veya bir kısmının sınavlarda başarılı olması halinde bu kişilerin
Bakanlar Kurulunca karşılanan üst limit dâhilinde sınav ücretlerinin toplamı üçüncü kişi
veya kuruluşa YBK tarafından iade edilecektir. Üçüncü kişi veya kuruluş talep ettiği
iade tutarını ispatlayıcı bir belge (iade faturası, makbuz, alındı belgesi vb.
gibi) düzenlemek suretiyle YBK’lere iletmelidir. Talep edilen belgelerin üzerine
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üçüncü kişi veya kuruluş tarafından “4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Ek 3.
Maddesi kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan geri alınabileceğinden tarafınızdan
almış olduğum hizmete ait bedel olan ..…-TL tutarın firmamıza iadesi amacıyla
düzenlenmiştir” ibaresi düşülmelidir.
7) YBK’nin iletmiş olduğu kanıt ve kayıtlar MYK tarafından incelenir ve uygun görülürse,
iade dekontunda yer alan tutar için MYK Web Portalı üzerinden teşvik geri ödemesi
onayı verilir. Söz konusu kanıt ve kayıtların asılları sınav kayıtlarının muhafaza edilmesi
gereken süre boyunca YBK kayıtlarında saklanır.
8) MYK, ödeme onayı verildikten sonra sınav ücret iadelerini Bakanlar Kurulunun
belirlediği üst limitler dâhilinde toplu olarak YBK’ye ait MYK Web Portalında
belirtilen banka hesabına yapar.
c) Tek Nokta Başvurusu (Teminat Gösterilmesi Suretiyle)
1) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerler üçüncü kişi
veya kuruluş tarafından tek nokta başvurusunda belirtilen sınav ücretine karşılık teminat
olarak gösterilebilir.
2) Teminat tutarı üçüncü kişi veya kuruluş tarafından karşılanacak toplam sınav ücreti
tutarından düşük olamaz.
3) Teminat süresi ilk başvuru tarihinden itibaren bir yıldan az olamaz.
4) YBK tarafından belgelendirme kararı alındıktan sonra teşvikten yararlanma hakkı elde
etmiş kişilere ilişkin geri ödenecek tutarların bilgisi ile istenen kayıtlar MYK’ye iletir.
MYK, Bakanlar Kurulu kararında belirtilmiş üst limitleri aşmayacak şekilde ilgili sınav
ücretlerini YBK’ye ait banka hesabına iade eder.
5) Ücretsiz sınav haklarının tümünü kullanmış ancak belge almaya hak kazanamamış
kişilerin sınav ücretleri ile Bakanlar Kurulu ücret tarifesinin üstünde kalması nedeniyle
geri ödenemeyen sınav ücret farkları üçüncü kişi veya kuruluş tarafından YBK’ye
ödenir. Üçüncü kişi veya kuruluş tarafından söz konusu ödemelerin yapılmaması
halinde ilgili teminat YBK tarafından irat kaydedilir. YBK’nin alacağı bedel mahsup
edildikten sonra kalan tutar üçüncü kişi veya kuruluşa iade edilir.
6) Başvuru listesinde yer alan adaylardan bir kısmının sınavlarda başarılı olması halinde
üçüncü kişi veya kuruluş tarafından ekte formatı yer alan “EK-2 Üçüncü Kişi veya
Kuruluş Kısmi Ödeme Muvafakatnamesi” imzalanır.
7) Teminatın YBK tarafından üçüncü kişi veya kuruluşa iade edilmesi durumunda ekte
formatı yer alan ve üçüncü kişi veya kuruluş tarafından imzalanmış “EK-3 Üçüncü Kişi
veya Kuruluş Muvafakatnamesi” YBK kayıtlarında muhafaza edilir. Muvafakatname
YBK tarafından MYK Web Portalına bildirilir. Teminatın alınması ve iadesine ilişkin
tüm kayıtlar sınav kayıtlarının muhafaza edilmesi gereken süre boyunca YBK
kayıtlarında saklanır.
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C) HATALI BİLDİRİMLER VE SINAV İPTALLERİNDE ATILACAK ADIMLAR
1) YBK’nin sınava giren kişinin IBAN numarasını MYK’ye yanlış (adayın bildirmiş
olduğu IBAN numarasından farklı) bildirmesi nedeniyle teşvik geri ödemesinin MYK
tarafından farklı bir kişinin IBAN numarasına yapılması sonucunda adaya ödenemeyen
tutarın bu durumun tespitinden itibaren 10 iş günü içerisinde adaya ait doğru IBAN
numarasına YBK tarafından yatırılması ve YBK’nin yapmış olduğu ödemeye ilişkin
dekontun aday dosyasında tutulması gerekmektedir. Kendi hesabına yanlışlıkla ödeme
yapılan kişinin daha sonra teşvikten yararlanma hakkı elde etmesi durumunda kişiye
teşvik geri ödemesi yapılabilmesi için yanlışlıkla geri ödeme yapılmış olan IBAN
numarasından farklı, kişiye ait bir IBAN numarasının MYK’ye bildirilmesi
gerekmektedir.
2) Adayın IBAN numarasını YBK’ye yanlış veya hatalı bildirmesinden dolayı teşvik
tutarının başka kişi veya kuruluş hesaplarına yatırılmış olması durumunda, YBK
adayların bildirdiği IBAN numarasını kayıt altına aldığı (Başvuru Formu, Teşvikten
Yararlanma Dilekçesi vb.) sürece bu tip durumlarda YBK’nin sorumluluğu
bulunmamaktadır. Yanlış veya hatalı IBAN numarası ile başvuru yapmış adayın
bildirimde bulunduğu hesaba ödeme gerçekleşmiş ise söz konusu adaya yeniden bir
ödeme yapılmaz. Eğer aday sehven YBK’ye ait IBAN numarasını bildirmiş ve geri
ödeme YBK’nin hesabına yapılmışsa YBK’nin ilgili ücreti hak eden kişiye ait IBAN
numarasına bu durumun tespitinden itibaren 10 iş günü içerisinde yatırması ve yapmış
olduğu ödemeye ilişkin dekontu aday dosyasında tutması gerekmektedir.
3) IBAN numarasının hatalı bildirilmesi sonucu adaya ödeme yapılamaması ve banka
akıbet dosyasında “iade edildi” olarak görülmesi halinde adayın IBAN numarasının
portal üzerinden güncellenmesi gerekmektedir.
4) YBK’nin hatalı işlem yapması sonucu adaya fazla ödeme yapılması halinde aradaki fark
Fona iade edilmek üzere MYK’ya; adaya eksik ödeme yapılması halinde ise aradaki
fark adaya YBK tarafından ödenmelidir.
5) YBK tarafından gerçekleştirilen iç denetim, iç doğrulama vb. faaliyetler ile MYK veya
TÜRKAK tarafından yürütülen inceleme ve denetim sonucunda, sonuç bildirimi
yapılmış sınavın iptaline ilişkin karar alınması durumunda teşvikten yararlanmış
kişi(ler)in belgesi MYK Web Portal üzerinden iptal edilmeden önce sınavları iptal
edilen kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmış teşvik bedelleri ile belge masraf
karşılığı YBK tarafından MYK’nin ilgili banka hesabına bu durumun tespitinden
itibaren 10 iş günü içerisinde aktarılır ve ödemeye ilişkin dekont, iptal sebebi olan
kayıt(lar) resmi yazı ekinde MYK’ye iletilir. MYK Web Portaldan ilgili sınav için
düzeltme (iptal) talebi oluşturulur. Belge iptal talebi MYK Web Portal üzerinden
onaylanan kişilerin belgeleri geri çağırılır. Belgesi iptal edilen kişi için yeni sınav çağrısı
yapılır ve adayın da kabul etmesi halinde YBK tarafından uygunsuzlukları ortadan
kaldırılmış, mevzuata uygun bir şekilde sınav gerçekleştirilir. Bu durumda adayın
katılacağı sınav için YBK tarafından sınav ücreti talep edilir. Ancak adayın, sınav
çağrısına olumsuz cevap verme hakkı bulunmaktadır. Bu durumda adayın sınav
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ücretinin tamamı teşvikten geri ödenmemiş ise kalan miktar YBK tarafından adaya iade
edilir ve YBK’nin yapmış olduğu ödemeye ilişkin dekontu aday dosyasında tutması
gerekmektedir.
6) Sonuç bildirimi yapılmamış bir sınavın iptal edilmesi halinde aday(lar)a kalan ücretsiz
sınav hakları saklı tutularak ücretsiz bir sınav hakkı daha tanınır.
7) Teşvikten yararlanmak istemediği halde YBK tarafından teşvikten yararlanacağı
bildirilen kişilere geri ödeme yapılmış olması durumunda, YBK teşvikten geri ödenmiş
tutarlar ile belge masraf karşılıklarını MYK’nin ilgili hesabına aktarmalı ve ödemeye
ilişkin dekont resmi yazı ekinde MYK’ye iletilmelidir. MYK’nin belirlediği sorumlu
Kurum personeli ile irtibata geçilerek adayların teşvik durumu MYK Web Portal
üzerinden “teşvikten yararlanmayacak” olarak düzeltilmelidir. Aday daha sonra başka
bir sınava girerek teşvikten yararlanma hakkı elde ederse kendisine ait başka bir IBAN
numarası bildirmesi gerekmektedir.
Ç) SINAV ÜCRET TARİFELERİ
1) YBK’ler MYK Web Portal üzerinde yayınlanan sınav ücret tarifeleri haricinde
herhangi bir sınav bedel artışı veya indirimi uygulayamaz.
2) Sınavlarda kullanılan sınav araç ve gereçler, malzeme, makine, teçhizat ve kişisel
koruyucu donanımların YBK tarafından sağlanması esastır. Bunlara ilişkin bedeller
sınav ücretlerine dâhil olup adaylardan ve üçüncü kişi veya kuruluşlardan ekstra bedel
talep edilemez.
3) Sınav materyallerinin diğer kişi ya da kuruluşlardan karşılanması halinde bu durum
sınav ücretlerine yansıtılamaz, bu durum YBK sorumluluğundadır.
4) YBK sınav ücretini aldığı adayların sınavlarını en geç 60 gün içerisinde
gerçekleştirmek zorundadır. Gerçekleştirilmeyen sınavlara ilişkin adaylara sınav ücret
iadesinin YBK tarafından yapılması gerekmektedir.
D) CEZAİ HÜKÜMLER
1) Kuruluşun işbu genelgede açıklık getirilen konularda yükümlülüklerini yerine
getirmemesi durumunda Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve
Belgelendirme Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin 1 inci fıkrasının “g” bendi
kapsamında askı işlemleri başlatılacak olup tekrarı halinde 32 nci maddenin 1 inci
fıkrasının “b” bendi gereği yetkinin kaldırılması işlemleri uygulanacaktır.
2) Kuruma sunulan teşvik dokümanlarında gerçeğe aykırı bir husus tespit edildiğinde
Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 1 inci fıkrasının “d” bendinde yer alan “Sınav ve
belgelendirme kayıtlarında sahtecilik veya tahrifat yaptığının tespit edilmesi” hükmü
uyarınca işlem yapılacaktır.
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E) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
1) 09/03/2017 tarihli ve 44172204-010.08-E.1175 sayılı yazımız ile uygulamaya konulan
“Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul
ve Esasların Uygulanmasında Geçerli Olan Genel Kurallar (Sıra No:2)” işbu genelgenin
yayım tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
F) GEÇİCİ MADDE
1) İşbu Genelgenin yayımı tarihinden önce yapılan sınav ve belgelendirme başvuruları için
“Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul
ve Esasların Uygulanmasında Geçerli Olan Genel Kurallar (Sıra No:2)” uygulanır.
G) YÜRÜRLÜK
1) Bu Genelge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Ğ) YÜRÜTME
1) Bu Genelge hükümleri Yönetim Kurulu ve Kurum Başkanı tarafından yürütülür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Adem CEYLAN
Kurum Başkanı

Ek:
1- Tek Nokta Başvurusu Formu
2- Üçüncü Kişi veya Kuruluş Kısmi Ödeme Muvafakatnamesi
3- Üçüncü Kişi veya Kuruluş Muvafakatnamesi

Başvuru Tarihi:
EK-1 Tek Nokta Başvurusu Formu

Form No:

Üçüncü Kişi veya Kuruluşa İlişkin Bilgiler
Üçüncü Kişi veya Kuruluş Adı:
Üçüncü Kişi veya Kuruluşun Ticari Unvanı:
Teşvik Ödemesinin Gerçekleşeceği Hesaba İlişkin Bilgiler
Ödeme Yapılan YBK:
YBK IBAN No:
Ödemeye İlişkin Bilgiler
Ödeme Türü:
Peşin
Teminat İle
Ödenen Tutar: ………………….…….TL
Teminat Türü:
Ödeme Yapan Üçüncü Kişi veya Kuruluş IBAN No:
Teminat Tutarı: ………………….…….TL
TR……………………………………………………..
Sınavlara İlişkin Bilgiler
Sınava Girecek Kişi Sayısı:
Sınava Girecek Kişi Bilgileri: (Sınava girecek kişilerin ad ve soyadları, TC Kimlik No’ları, hangi ulusal yeterliliklerden sınava girecekleri
belirtilmelidir. Form ekinde liste olarak da sunulabilir.)
Sınavı Gireceği Ulusal Yeterliliğin
Ulusal Yeterlilik Sınav
Adı Soyadı
TCKN
Adı ve Kodu
Ücreti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Toplam

……….TL
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………………………………………………… Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşunuzdan yukarıda bilgilerini sunmuş
olduğum(uz) kişilerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin sınav ve belgelendirme hizmeti almak ve “Tehlikeli ve Çok
Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alan Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi
Almaya Hak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve
Esaslar” kapsamında tek nokta başvurusu ile teşvikten yararlanmak istiyorum/istiyoruz.
İşbu başvuru formundaki bilgilerin doğru olduğunu, yukarıda bilgileri sunulan adayların işverenleri, adayların ya da
işverenlerin mensubu olduğu sendika, dernek, vakıf vb. sivil toplum kuruluşları ile meslek kuruluşlarını temsil ettiğimi(zi),
beyan ettiğim(iz) bilgilerde değişiklik olması halinde yeni bilgileri ivedilikle başvuru yaptığım(ız) YBK’ye bildireceğimi(zi),
söz konusu bilgilerin MYK ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabileceğini, yapılacak inceleme sonucunda beyan
edilen bilgilerde yanlışlık olduğunun tespit edilmesi durumunda doğacak cezai ve hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi(zi) beyan
ve taahhüt ederim/ederiz.
Bilgilerine arz ederim/ederiz.
Temsil ve İlzama Yetkili Kişinin
Adı Soyadı:
İmzası:
Firma Kaşesi:
Tarih:

EK-2 Üçüncü Kişi veya Kuruluş Kısmi Ödeme Muvafakatnamesi
Üçüncü Kişi veya Kuruluşa İlişkin Bilgiler
Üçüncü Kişi veya Kuruluş Adı:
Üçüncü Kişi veya Kuruluşun Ticari Unvanı:
T.C.
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…………………………………………………………………………………………
Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşuna yapmış olduğum ……. başvuru no’lu tek nokta
başvurusuna karşılık olarak ……… TL tutarında teminata mahsuben başarılı olan kişilerin
sınav ücretleri toplamı olarak ……..TL nin “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer
Alan Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi
Almaya Hak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan
Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında anılan Yetkilendirilmiş Belgelendirme
Kuruluşuna ödenmesini kabul ediyorum.

Bilgilerine arz ederim.

Temsil ve İlzama Yetkili Kişinin
Adı Soyadı:
İmzası:
Firma Kaşesi:

EK-3 Üçüncü Kişi veya Kuruluş Muvafakatnamesi
Üçüncü Kişi veya Kuruluşa İlişkin Bilgiler
Üçüncü Kişi veya Kuruluş Adı:
Üçüncü Kişi veya Kuruluşun Ticari Unvanı:
T.C.
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığına

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşunuz ………………………………………….’
ya yapmış olduğum …… başvuru nolu tek nokta başvurusuna karşılık olarak ….TL
tutarındaki teminatımızı geri almış bulunmaktayız. ……………… Yetkilendirilmiş
Belgelendirme Kuruluşunuzun “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alan
Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi
Almaya Hak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan
Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında teşvikten yararlanmasında bir sakınca
bulunmamaktadır.

Bilgilerine arz ederim.

Temsil ve İlzama Yetkili Kişinin
Adı Soyadı:
İmzası:
Firma Kaşesi:

