








SEKTORU
BELGELENIYOR!

MESLEKLER

YETKILENDIRILMIS

BELGELENDIRME KURULUSU

W W W . K AY N E S . C O M . T R

Makine Bakımcı-Seviye 3
Makine Bakımcı-Seviye 4
Makine Bakımcı-Seviye 5
Makine Montajcısı- Seviye 3
Hidrolik Pnömatikçi Seviye 4

Bakanlıkça yayımlanan tebliğlerde yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler-
de MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmiştir. Tebliğlerin yayım 
tarihinden itibaren 12 aylık süre içerisinde belge almayan kişiler ilgili meslek-
te çalıştırılamayacaktır. Belgesiz çalışan kişiler için işveren ya da işveren 
vekiline bakanlık iş müfettişlerince idari para cezası uygulanmaktadır.

Birçok Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Meslekte MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgesi Zorunlu Hale Getirildi

www.kaynes.com.tr
info@kaynes.com.tr 

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

MAKINA

.

.
.

.. . .

BILGI VE ILETISIM ICIN
 0850  888  5967

myk meslekİ
yeterlİlİk
belgenİ al
meslEGİne
sahİp CIK!
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0 D
EVLET TESVİGİ



www.kaynes.com.tr
info@kaynes.com.tr 

• Aday Başvuru Formu • T.C. Kimlik Fotokopisi
• Belgelendirme Ücret Ödeme Dekontu
• (*) Sağlık Raporu - Sadece 

    Fiziksel engel durumunda    
   

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi e-Devlet Kapısı’nda

Sınav ve Belgelendirme Ücret İadesi Teşviki ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

• Belge Durumu, Teşvik ve Hibe Sorgulama
• Belge Vermeye Yetkili Kuruluşlar ve Ücret Tarifeleri
• MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama
• MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama
• Sınav Geçmişi Sorgulama       
  Ayrıntılı bilgi için; www.myk.gov.tr/edevlet

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı

• Bu teşvikten sadece belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde yararlanılabilmektedir.
• Kişiler teşvikten bir defaya mahsus olmak üzere faydalanabilirler.
• Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde sınava giren ve başarısız olan kişinin sınava girdiği yetkilendirilmiş

belgelendirme kuruluşunda 2 kez daha ücretsiz olarak sınava girme hakkı bulunmaktadır.
• Kişi kaçıncı kez sınava girmiş olursa olsun başarılı olup belge almaya hak kazanmısşa teşvikten

yararlanma hakkı elde eder.
• İade edilecek sınav ücreti limitleri, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere Bakanlar

Kurulu tarafından meslekler bazında belirlenmektedir. (bkz. www.myk.gov.tr/limitler )
• Usül ve esaslarda yapılan düzenleme ile iadeler, kişinin kendisine yapılabileceği gibi sınav ücretini

karşılayan işverene yada kuruluşlara da (adayların ilgili olduğu dernek, vakıf vb. STK’ler ve meslek
kuruluşları) yapılabilmektedir.

• İadeler ayda bir defa, belirli tarihler arasında ve toplu olarak yapılır. İade yapılmış belge
sahiplerine SMS ile bilgi verilir.

Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde MYK tarafın-
dan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca ger-
çekleştirilen teorik ve performansa dayalı sınavlardan
başarılı olarak belge almaya hak kazanan kişilerin sı-
nav ve belge ücretleri Bakanlar Kurulunca belirlenmiş
üst limitler dâhilinde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan iade
edilmektedir. Sınav ve belgelendirme teşvikleri ile çalı-
şan ve işverenlere ilave mali yük getirilmemektedir!

Belge Zorunluluğu Kapsamında Sınav ve Belge
Ücretleri Devlet Tarafından Karşılanıyor

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri özel bir baskı merkezinde,
taklit edilemeyecek bir şekilde üretilmekte ve yanında
ayrıca mesleki yeterlilik kartı da verilmektedir.

BILGI VE ILETISIM ICIN
 0850  888  5967

e-Devlet ’ten Sunulan MYK Hizmetleri:

Başvuru Evrakları

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin Görsel Özellikleri

Kaynes Yetkili Kuruluş Belgesi

BAŞVUR
Başvuru formu

kimlik ve dekont
yeterli (*)

BAŞAR
Teorik ve performans

sınavlarından
başarılı ol

BELGELEN
Zorunlu

mesleki yeterlilik
belgeni al



SEKTORU
BELGELENIYOR!

MESLEKLER

YETKILENDIRILMIS

BELGELENDIRME KURULUSU

W W W . K AY N E S . C O M . T R

Betonarme Demircisi-Seviye 3
İnşaat Boyacısı-Seviye 3
Sıvacı-Seviye 3
Duvarcı-Seviye 3
Seramik Karo Kaplamacısı-Seviye 3
Alçı Sıva Uygulayıcısı-Seviye 3
İskele Kurulum Elemanı-Seviye 3
Isı Yalıtımcısı-Seviye 3
İnşaat İşçisi-Seviye 2
PVC Doğrama Montajcısı-Seviye 3
Alçı Levha Uygulayıcısı-Seviye 3
Panel Kalıpçı-Seviye 3
Ahşap Kalıpçı-Seviye 3

Bakanlıkça yayımlanan tebliğlerde yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler-
de MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmiştir. Tebliğlerin yayım 
tarihinden itibaren 12 aylık süre içerisinde belge almayan kişiler ilgili meslek-
te çalıştırılamayacaktır. Belgesiz çalışan kişiler için işveren ya da işveren 
vekiline bakanlık iş müfettişlerince idari para cezası uygulanmaktadır.

Birçok Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Meslekte MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgesi Zorunlu Hale Getirildi

www.kaynes.com.tr
info@kaynes.com.tr 
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MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

INSAAT
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BILGI VE ILETISIM ICIN
 0850  888  5967

myk meslekİ
yeterlİlİk
belgenİ al
meslEGİne
sahİp CIK!



www.kaynes.com.tr
info@kaynes.com.tr 

• Aday Başvuru Formu • T.C. Kimlik Fotokopisi
• Belgelendirme Ücret Ödeme Dekontu
• (*) Sağlık Raporu - Sadece 

    Fiziksel engel durumunda    
   

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi e-Devlet Kapısı’nda

Sınav ve Belgelendirme Ücret İadesi Teşviki ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

• Belge Durumu, Teşvik ve Hibe Sorgulama
• Belge Vermeye Yetkili Kuruluşlar ve Ücret Tarifeleri
• MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama
• MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama
• Sınav Geçmişi Sorgulama       
  Ayrıntılı bilgi için; www.myk.gov.tr/edevlet

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı

• Bu teşvikten sadece belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde yararlanılabilmektedir.
• Kişiler teşvikten bir defaya mahsus olmak üzere faydalanabilirler.
• Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde sınava giren ve başarısız olan kişinin sınava girdiği yetkilendirilmiş

belgelendirme kuruluşunda 2 kez daha ücretsiz olarak sınava girme hakkı bulunmaktadır.
• Kişi kaçıncı kez sınava girmiş olursa olsun başarılı olup belge almaya hak kazanmısşa teşvikten

yararlanma hakkı elde eder.
• İade edilecek sınav ücreti limitleri, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere Bakanlar

Kurulu tarafından meslekler bazında belirlenmektedir. (bkz. www.myk.gov.tr/limitler )
• Usül ve esaslarda yapılan düzenleme ile iadeler, kişinin kendisine yapılabileceği gibi sınav ücretini

karşılayan işverene yada kuruluşlara da (adayların ilgili olduğu dernek, vakıf vb. STK’ler ve meslek
kuruluşları) yapılabilmektedir.

• İadeler ayda bir defa, belirli tarihler arasında ve toplu olarak yapılır. İade yapılmış belge
sahiplerine SMS ile bilgi verilir.

Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde MYK tarafın-
dan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca ger-
çekleştirilen teorik ve performansa dayalı sınavlardan
başarılı olarak belge almaya hak kazanan kişilerin sı-
nav ve belge ücretleri Bakanlar Kurulunca belirlenmiş
üst limitler dâhilinde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan iade
edilmektedir. Sınav ve belgelendirme teşvikleri ile çalı-
şan ve işverenlere ilave mali yük getirilmemektedir!

Belge Zorunluluğu Kapsamında Sınav ve Belge
Ücretleri Devlet Tarafından Karşılanıyor

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri özel bir baskı merkezinde,
taklit edilemeyecek bir şekilde üretilmekte ve yanında
ayrıca mesleki yeterlilik kartı da verilmektedir.

BILGI VE ILETISIM ICIN
 0850  888  5967

e-Devlet ’ten Sunulan MYK Hizmetleri:

Başvuru Evrakları

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin Görsel Özellikleri

Kaynes Yetkili Kuruluş Belgesi

BAŞVUR
Başvuru formu

kimlik ve dekont
yeterli (*)

BAŞAR
Teorik ve performans

sınavlarından
başarılı ol

BELGELEN
Zorunlu

mesleki yeterlilik
belgeni al





www.kaynes.com.tr
info@kaynes.com.tr 

• Aday Başvuru Formu • T.C. Kimlik Fotokopisi
• Belgelendirme Ücret Ödeme Dekontu
• (*) Sağlık Raporu - Sadece 

    Fiziksel engel durumunda    
   

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi e-Devlet Kapısı’nda

Sınav ve Belgelendirme Ücret İadesi Teşviki ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

• Belge Durumu, Teşvik ve Hibe Sorgulama
• Belge Vermeye Yetkili Kuruluşlar ve Ücret Tarifeleri
• MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama
• MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama
• Sınav Geçmişi Sorgulama       
  Ayrıntılı bilgi için; www.myk.gov.tr/edevlet

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı

• Bu teşvikten sadece belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde yararlanılabilmektedir.
• Kişiler teşvikten bir defaya mahsus olmak üzere faydalanabilirler.
• Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde sınava giren ve başarısız olan kişinin sınava girdiği yetkilendirilmiş

belgelendirme kuruluşunda 2 kez daha ücretsiz olarak sınava girme hakkı bulunmaktadır.
• Kişi kaçıncı kez sınava girmiş olursa olsun başarılı olup belge almaya hak kazanmısşa teşvikten

yararlanma hakkı elde eder.
• İade edilecek sınav ücreti limitleri, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere Bakanlar

Kurulu tarafından meslekler bazında belirlenmektedir. (bkz. www.myk.gov.tr/limitler )
• Usül ve esaslarda yapılan düzenleme ile iadeler, kişinin kendisine yapılabileceği gibi sınav ücretini

karşılayan işverene yada kuruluşlara da (adayların ilgili olduğu dernek, vakıf vb. STK’ler ve meslek
kuruluşları) yapılabilmektedir.

• İadeler ayda bir defa, belirli tarihler arasında ve toplu olarak yapılır. İade yapılmış belge
sahiplerine SMS ile bilgi verilir.

Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde MYK tarafın-
dan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca ger-
çekleştirilen teorik ve performansa dayalı sınavlardan
başarılı olarak belge almaya hak kazanan kişilerin sı-
nav ve belge ücretleri Bakanlar Kurulunca belirlenmiş
üst limitler dâhilinde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan iade
edilmektedir. Sınav ve belgelendirme teşvikleri ile çalı-
şan ve işverenlere ilave mali yük getirilmemektedir!

Belge Zorunluluğu Kapsamında Sınav ve Belge
Ücretleri Devlet Tarafından Karşılanıyor

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri özel bir baskı merkezinde,
taklit edilemeyecek bir şekilde üretilmekte ve yanında
ayrıca mesleki yeterlilik kartı da verilmektedir.

BILGI VE ILETISIM ICIN
 0850  888  5967

e-Devlet ’ten Sunulan MYK Hizmetleri:

Başvuru Evrakları

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin Görsel Özellikleri

Kaynes Yetkili Kuruluş Belgesi

BAŞVUR
Başvuru formu

kimlik ve dekont
yeterli (*)

BAŞAR
Teorik ve performans

sınavlarından
başarılı ol

BELGELEN
Zorunlu

mesleki yeterlilik
belgeni al





www.kaynes.com.tr
info@kaynes.com.tr 

• Aday Başvuru Formu • T.C. Kimlik Fotokopisi
• Belgelendirme Ücret Ödeme Dekontu
• (*) Sağlık Raporu - Sadece 

    Fiziksel engel durumunda    
   

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi e-Devlet Kapısı’nda

Sınav ve Belgelendirme Ücret İadesi Teşviki ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

• Belge Durumu, Teşvik ve Hibe Sorgulama
• Belge Vermeye Yetkili Kuruluşlar ve Ücret Tarifeleri
• MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama
• MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama
• Sınav Geçmişi Sorgulama       
  Ayrıntılı bilgi için; www.myk.gov.tr/edevlet

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı

• Bu teşvikten sadece belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde yararlanılabilmektedir.
• Kişiler teşvikten bir defaya mahsus olmak üzere faydalanabilirler.
• Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde sınava giren ve başarısız olan kişinin sınava girdiği yetkilendirilmiş

belgelendirme kuruluşunda 2 kez daha ücretsiz olarak sınava girme hakkı bulunmaktadır.
• Kişi kaçıncı kez sınava girmiş olursa olsun başarılı olup belge almaya hak kazanmısşa teşvikten

yararlanma hakkı elde eder.
• İade edilecek sınav ücreti limitleri, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere Bakanlar

Kurulu tarafından meslekler bazında belirlenmektedir. (bkz. www.myk.gov.tr/limitler )
• Usül ve esaslarda yapılan düzenleme ile iadeler, kişinin kendisine yapılabileceği gibi sınav ücretini

karşılayan işverene yada kuruluşlara da (adayların ilgili olduğu dernek, vakıf vb. STK’ler ve meslek
kuruluşları) yapılabilmektedir.

• İadeler ayda bir defa, belirli tarihler arasında ve toplu olarak yapılır. İade yapılmış belge
sahiplerine SMS ile bilgi verilir.

Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde MYK tarafın-
dan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca ger-
çekleştirilen teorik ve performansa dayalı sınavlardan
başarılı olarak belge almaya hak kazanan kişilerin sı-
nav ve belge ücretleri Bakanlar Kurulunca belirlenmiş
üst limitler dâhilinde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan iade
edilmektedir. Sınav ve belgelendirme teşvikleri ile çalı-
şan ve işverenlere ilave mali yük getirilmemektedir!

Belge Zorunluluğu Kapsamında Sınav ve Belge
Ücretleri Devlet Tarafından Karşılanıyor

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri özel bir baskı merkezinde,
taklit edilemeyecek bir şekilde üretilmekte ve yanında
ayrıca mesleki yeterlilik kartı da verilmektedir.

BILGI VE ILETISIM ICIN
 0850  888  5967

e-Devlet ’ten Sunulan MYK Hizmetleri:

Başvuru Evrakları

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin Görsel Özellikleri

Kaynes Yetkili Kuruluş Belgesi

BAŞVUR
Başvuru formu

kimlik ve dekont
yeterli (*)

BAŞAR
Teorik ve performans

sınavlarından
başarılı ol

BELGELEN
Zorunlu

mesleki yeterlilik
belgeni al





www.kaynes.com.tr
info@kaynes.com.tr 

• Aday Başvuru Formu • T.C. Kimlik Fotokopisi
• Belgelendirme Ücret Ödeme Dekontu
• (*) Sağlık Raporu - Sadece 

    Fiziksel engel durumunda    
   

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi e-Devlet Kapısı’nda

Sınav ve Belgelendirme Ücret İadesi Teşviki ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

• Belge Durumu, Teşvik ve Hibe Sorgulama
• Belge Vermeye Yetkili Kuruluşlar ve Ücret Tarifeleri
• MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama
• MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama
• Sınav Geçmişi Sorgulama       
  Ayrıntılı bilgi için; www.myk.gov.tr/edevlet

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı

• Bu teşvikten sadece belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde yararlanılabilmektedir.
• Kişiler teşvikten bir defaya mahsus olmak üzere faydalanabilirler.
• Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde sınava giren ve başarısız olan kişinin sınava girdiği yetkilendirilmiş

belgelendirme kuruluşunda 2 kez daha ücretsiz olarak sınava girme hakkı bulunmaktadır.
• Kişi kaçıncı kez sınava girmiş olursa olsun başarılı olup belge almaya hak kazanmısşa teşvikten

yararlanma hakkı elde eder.
• İade edilecek sınav ücreti limitleri, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere Bakanlar

Kurulu tarafından meslekler bazında belirlenmektedir. (bkz. www.myk.gov.tr/limitler )
• Usül ve esaslarda yapılan düzenleme ile iadeler, kişinin kendisine yapılabileceği gibi sınav ücretini

karşılayan işverene yada kuruluşlara da (adayların ilgili olduğu dernek, vakıf vb. STK’ler ve meslek
kuruluşları) yapılabilmektedir.

• İadeler ayda bir defa, belirli tarihler arasında ve toplu olarak yapılır. İade yapılmış belge
sahiplerine SMS ile bilgi verilir.

Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde MYK tarafın-
dan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca ger-
çekleştirilen teorik ve performansa dayalı sınavlardan
başarılı olarak belge almaya hak kazanan kişilerin sı-
nav ve belge ücretleri Bakanlar Kurulunca belirlenmiş
üst limitler dâhilinde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan iade
edilmektedir. Sınav ve belgelendirme teşvikleri ile çalı-
şan ve işverenlere ilave mali yük getirilmemektedir!

Belge Zorunluluğu Kapsamında Sınav ve Belge
Ücretleri Devlet Tarafından Karşılanıyor

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri özel bir baskı merkezinde,
taklit edilemeyecek bir şekilde üretilmekte ve yanında
ayrıca mesleki yeterlilik kartı da verilmektedir.

BILGI VE ILETISIM ICIN
 0850  888  5967

e-Devlet ’ten Sunulan MYK Hizmetleri:

Başvuru Evrakları

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin Görsel Özellikleri

Kaynes Yetkili Kuruluş Belgesi

BAŞVUR
Başvuru formu

kimlik ve dekont
yeterli (*)

BAŞAR
Teorik ve performans

sınavlarından
başarılı ol

BELGELEN
Zorunlu

mesleki yeterlilik
belgeni al



Ödeme Dekontu



www.kaynes.com.tr
info@kaynes.com.tr 

• Aday Başvuru Formu • T.C. Kimlik Fotokopisi
• Belgelendirme Ücret Ödeme Dekontu
• (*) Sağlık Raporu - Sadece 

    Fiziksel engel durumunda    
   

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi e-Devlet Kapısı’nda

Sınav ve Belgelendirme Ücret İadesi Teşviki ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

• Belge Durumu, Teşvik ve Hibe Sorgulama
• Belge Vermeye Yetkili Kuruluşlar ve Ücret Tarifeleri
• MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama
• MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama
• Sınav Geçmişi Sorgulama       
  Ayrıntılı bilgi için; www.myk.gov.tr/edevlet

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı

• Bu teşvikten sadece belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde yararlanılabilmektedir.
• Kişiler teşvikten bir defaya mahsus olmak üzere faydalanabilirler.
• Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde sınava giren ve başarısız olan kişinin sınava girdiği yetkilendirilmiş

belgelendirme kuruluşunda 2 kez daha ücretsiz olarak sınava girme hakkı bulunmaktadır.
• Kişi kaçıncı kez sınava girmiş olursa olsun başarılı olup belge almaya hak kazanmısşa teşvikten

yararlanma hakkı elde eder.
• İade edilecek sınav ücreti limitleri, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere Bakanlar

Kurulu tarafından meslekler bazında belirlenmektedir. (bkz. www.myk.gov.tr/limitler )
• Usül ve esaslarda yapılan düzenleme ile iadeler, kişinin kendisine yapılabileceği gibi sınav ücretini

karşılayan işverene yada kuruluşlara da (adayların ilgili olduğu dernek, vakıf vb. STK’ler ve meslek
kuruluşları) yapılabilmektedir.

• İadeler ayda bir defa, belirli tarihler arasında ve toplu olarak yapılır. İade yapılmış belge
sahiplerine SMS ile bilgi verilir.

Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde MYK tarafın-
dan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca ger-
çekleştirilen teorik ve performansa dayalı sınavlardan
başarılı olarak belge almaya hak kazanan kişilerin sı-
nav ve belge ücretleri Bakanlar Kurulunca belirlenmiş
üst limitler dâhilinde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan iade
edilmektedir. Sınav ve belgelendirme teşvikleri ile çalı-
şan ve işverenlere ilave mali yük getirilmemektedir!

Belge Zorunluluğu Kapsamında Sınav ve Belge
Ücretleri Devlet Tarafından Karşılanıyor

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri özel bir baskı merkezinde,
taklit edilemeyecek bir şekilde üretilmekte ve yanında
ayrıca mesleki yeterlilik kartı da verilmektedir.

BILGI VE ILETISIM ICIN
 0850  888  5967

e-Devlet ’ten Sunulan MYK Hizmetleri:

Başvuru Evrakları

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin Görsel Özellikleri

Kaynes Yetkili Kuruluş Belgesi

BAŞVUR
Başvuru formu

kimlik ve dekont
yeterli (*)

BAŞAR
Teorik ve performans

sınavlarından
başarılı ol

BELGELEN
Zorunlu

mesleki yeterlilik
belgeni al





0850 888 59 67 | www.kaynes.com.tr

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?
OTO GALERİCİLER İÇİN

1 2

Sınav başvuru formunu

 TR31 0006 2001 3450 0006 2986 32

34

Kaynes tarafından

5

Adayların 2 sınav hakkı vardır.
Sınav sonuçları

6

Sınavdan başarılı olup belge masrafı 
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