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1. Meslek Seçimi: Yapılan işin MYK tarafından yayınlanmış meslekler içinde hangisi veya hangilerinin kapsamında olduğu belirlenir. Mesleki Eğitim Kanunu’na göre 

ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve 

bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar belge zorunluluğundan muaftır. Başvurulan 

ulusal yeterlilikte belirtilen ön şart varsa aday bilgilendirilir. 

2.Sınav Başvurusu: Başvuru formu, kimlik fotokopisi varsa ön şart ile ilgili evrak ve sınav ücretinin yatırıldığına dair dekontun AYTO AYMES Mesleki Yeterlilik 

Belgelendirme Merkezi’ne ulaştırılması ile yapılır. Başvuruyu web sitemizden online olarak yapabileceğiniz gibi, yine web sitemizden indirebileceğiniz aday başvuru 

formu ile de yapabilirsiniz. Yetkinliği olunmayan bir yeterliliğin sınavına başvuru yapılmamalıdır 

(Sınav Ücretleri İçin Banka Hesap Bilgilerimiz: AYTO  AYMES  Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş - Halk Bankası İban No: TR34 0001 2009 5330 0010 2611 76) 

3. Başvurunun Değerlendirilmesi: AYTO AYMES  Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi’ne ulaştırılan ıslak imzalı başvuru formu ve diğer belgelerin incelemesi 

yapılır, başvurusu uygun görülen adaylara sınav planlaması yapılır. 

4. Sınavın Yapılması: Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için sınava girecek adaylar ulusal yeterliliğe MYK’na ait internet sitesi üzerinden erişebilirler. Sınav içerikleri bu 

ulusal yeterlilikte belirtilen kriterlere göre hazırlanmıştır. Adaylar ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen bilgi gereklilikleri, beceri yeterlilikleri/ başarım ölçütleri baz alınarak 

oluşturulan sınava tabii olacaklar ve bu kriterlere göre değerlendirileceklerdir. Başvurulan Ulusal Yeterliliğin birimindeki kritik adımlar için Ulusal Yeterliliklere 

bakılmaktadır. Bu kritik adımlardan başarısız olunması durumunda sınavın geri kalanındaki başarısından bağımsız olarak ilgili sınavdan kalınır. Planlanan gün ve saatte 

adayın sınav yerinde hazır olması gerekir. Aksi durumda sınav hakkını yitirmiş olur. Sınav, uygulama sınavı ve teorik sınav olarak iki aşamalı yapılmaktadır.  

(Sınavlar ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.aytoaymes.com.tr web sitemizden ulaşabilirsiniz) 

5. Belgelendirme Kararı ve Belge Düzenlenmesi: Sınavlarda başarılı olan adaylar belge almaya hak kazanır. Sınav sonuçları MYK sistemine yüklenir, MYK tarafından 

adayın Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Kimlik kartı düzenlenme süreci başlar, belge AYTO AYMES  Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi’ne ulaşınca, belgeler adaya 

gönderilir. 

6. Sınav Sonuçları ve Belge Sorgulama: Web sayfamızda yer alan Sınav Sonuçları ve Belge Sorgulama ekranlarından bu bilgilere ulaşabilirsiniz. 

7. Sınav Hakkı: MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu olan mesleklerde teşvikten yararlanan adayların 1 kere sınav ücreti ödeyerek aynı kuruluşta bir yıl 

içerisinde 3 kez sınav hakkı vardır ve sınavlarda başarılı olup MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan adaylardan bir defaya mahsus olmak üzere belge 

masraf karşılığı alınmaz. Teşvikten yararlanmayan adaylar ise 1 kere sınav ücreti ödeyerek aynı kuruluşta bir yıl içerisinde 2 kez sınava girme hakkına sahiptir. 

 8. Belge Teslimi: SMS ile “Belge almaya hak kazandınız” bilgisi MYK tarafından size iletilmektedir. “Sınav Sonuçları” Ekranında göreceğiniz üzere; Belge basımı 

gerçekleştikten sonra www.myk.gov.tr adresinde aday bilgi sorgulama ekranında belirtilen “matbaa tarafından belge kuruluşa gönderildi” ifadesi gördükten sonra bir 

hafta içerisinde AYTO AYMES  Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi tarafından belgeniz, başvuru formunda belirtildiği şekilde tarafınıza teslim edilecektir. 

9. Teşvik Ödemeleri: Teşvik geri ödemelerini Mesleki Yeterlilik Kurumu yapmaktadır. Başvuru formunda belirtmiş olduğunuz şahsi IBAN numaranıza MYK belgenizi 

aldıktan sonraki ay içinde ödemeler yapılacaktır. Bakanlık teşvikinden yararlanamadığınız mesleklerde MYK sertifika ücreti belge alma aşamasında ayrıca alınır. 

10. Kayıp, Yıpranmış Belge: Belgeli kişinin belgesini kaybetmesi, belgesinin yıpranması veya kişisel bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi 

halinde, MYK tarafından o yıl için belirlenmiş olan belge masrafına ek olarak işlem ve ulaştırma ücreti alınır. 

11. Engellilere Sağlanan Hizmetler: AYTO AYMES  Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi, belgelendirme süreçlerinde ve programlarında açık ya da gizli ayırımcılık 

unsurları bulundurmaz. Ancak, sınav organizasyonlarında engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken kişilere özel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirleri 

zorunlu olarak alır. 

                   

http://www.aytoaymes.com.tr/

