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BİZ KİMİZ?
USCOM Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Limited Şirketi, Personel, Sistem, Ürün 
Belgelendirme ve Muayene hizmetleri konusunda tecrübeli yöneticiler tarafından 
uluslararası platformda teknik, etik, mesleki değerlere saygılı, tarafsız, bağımsız, adil, 
gizlilik prensipleri ile çalışan bir kurum olarak müşterilerimizin ürün ve hizmetlerine 
değer katmak amacı ile kurulmuştur.

7/10/2006 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 5544 sayılı kanun kapsamında, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerde yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfındaki 
mesleklerde;                                                                                    zorunlu hale gelmiştir.

EK MADDE 1 – (Ek: 4/4/2015-6645/74 md.)
(1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak 
tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda 
düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. 5/6/1986 
tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa 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 için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmaz. 

(2) Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarını ilgilendiren mevzuatta bu maddede 
belirtilen hususlara ilişkin gerekli düzenlemeler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren on iki ay içinde yapılır.

MESLEKİ YETERLİLİK 
BELGESİ ZORUNLU 
MUDUR?

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ
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MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

İŞ VERİMİ

İŞ GÜVENLİĞİNİTELİKLİ
İŞ GÜCÜ

BELGELİ
ÇALIŞAN

İŞ KALİTESİ
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USCOM’U NEDEN TERCİH ETMELİSİNİZ?
USCOM, belgelendirme sektöründe tecrübeli kadrosuyla hizmet vermektedir. Hizmet 
kalitesini üst seviyede tutarak, sektörlerinde tüm alanlarda çözümlere sahip, hızlı, 
güvenilir, adil ve şeffaf kurumsal ve bireysel çözümler sunmaktadır.

USCOM’UN
BELGELENDİRME 
YAPTIĞI KAPSAMLAR

11UY0011-3

12UY0054-3

12UY0055-3

11UY0012-3

12UY0049-3

15UY0203-4

15UY0204-5

11UY0010-3

11UY0015-4

11UY0033-3

12UY0048-3

11UY0013-3

12UY0057-3

11UY0023-3

16UY0253-2

12UY0056-3

11UY0016-4

15UY0205-3

10UY0002-3

10UY0002-4

10UY0002-5

12UY0050-3

12UY0069-3

12UY0069-4

13UY0142-3

14UY0195-3

12UY0051-3

11UY0024-3

EN 9606-1

Seviye 3

Seviye 3

Seviye 3

Seviye 3

Seviye 3

Seviye 4

Seviye 5

Seviye 3

Seviye 4

Seviye 3

Seviye 3

Seviye 3

Seviye 3

Seviye 3

Seviye 2

Seviye 3

Seviye 4

Seviye 3

Seviye 3

Seviye 4

Seviye 5

Seviye 3

Seviye 3

Seviye 4

Seviye 3

Seviye 3

Seviye 3

Seviye 3

Ahşap Kalıpçı

Alçı Levha Uygulayıcısı

Alçı Sıva Uygulayıcısı

Betonarme Demircisi

Betoncu 

Çağrı Merkezi
Müşteri Temsilcisi

Çağrı Merkezi Takım Lideri 

Çelik Kaynakçısı

Direnç Kaynak Ayarcısı 

Doğal Gaz Çelik
Boru Kaynakçısı

Duvarcı

Endüstriyel Boru Montajcısı

Isı Yalıtımcısı

İnşaat Boyacısı

İnşaat İşçisi 

İskele Kurulum Elemanı 

Kaynak Operatörü

Köprülü Vinç Operatörü

Makine Bakımcı 

Makine Bakımcı

Makine Bakımcı

Panel Kalıpçı

Plastik Enjeksiyon
Üretim Elemanı

Plastik Enjeksiyon
Üretim Elemanı
Plastik Profil Üretim
Operatörü (Ekstrüzyon) 

PVC Doğrama Montajcısı

Seramik Karo Kaplamacısı

Sıvacı 

Çelik Kaynakçıların
Belgelendirmesi

Yeterlilik Kodu Yeterlilik KoduSeviye SeviyeYeterlilik Adı Yeterlilik Adı



www.uscom.com.tr

Adayların başvurularının alınması ve değerlendirilmesi.

Sınavların planlanması ve sınavların açılması.

Sınavların Teorik ve Performans sınavları başlıklarında 
yapılması ve değerlendirilmesi.

Belgelendirme şartlarının kontrolü ve belgelendirme 
faaliyetinin yapılması.

Belge almaya hak kazanan kişilerin belgelerinin teslimi.

İlgili ulusal yeterlilikler çerçevesinde ilgili zaman 
dilimlerinde gözetim ve yeniden belgelendirme 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

PERSONEL BELGELENDİRME SÜRECİ
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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 2022 yılına kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Teşvikten yararlanmak isteyen kişilerin yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına sınav başvurusu 
yaparken  teşvikten yararlanmak istediklerini bildirmeleri ve  kendilerine ait banka hesap numarası 
bilgisi vermeleri yeterlidir. Sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan kişilerin ödemiş oldukları 
sınav ücretleri kendilerine iade edilmektedir ve bu kişilerden belge masraf karşılığı talep edilmemektedir.

10 kişi ve üzeri sayıda aday için üçüncü kişiler veya kuruluşlar (işverenler) tek nokta başvurusu yaparak 
adayların sınav ücretlerini karşılayabilmektedir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanıp 
teşvikten yararlanma hakkı elde etmiş kişilerin sınav ücretleri, ödemeyi yapmış olan üçüncü kişiye veya 
kuruluşa geri ödenir.

KOSGEB Genel Destek Programı kapsamında Türk 
Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite 
edilmiş personel belgelendirme kuruluşlarınca 
düzenlenen belgeye sahip kişileri çalıştıran 
işletmelere belgelendirme desteği sunulmaktadır. 
MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme 
kuruluşları TÜRKAK akreditasyonuna sahip 
kuruluşlardır. Bu çerçevede MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgesi sahibi kişileri istihdam edenler bu destekten 
yararlanabilmektedir.

TEŞVİK ve
DESTEKLER
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MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN FAYDALARI NEDİR? 
Mesleki yeterlilik belgesi sahip olan çalışanın yetkinliğinin ve yeterliliğinin kanıtıdır. İşverenler olarak 
yetkinliği kanıtlanmış ve yetkili otoritelerce de kabul edilmiş personel ile çalışmak hem iş kalitenizi hem 
de iş güvenliğinizi arttıracaktır. Ayrıca Devlet teşvikleri ile de işçilik maliyetleriniz azalacaktır. Çalışanlar 
için faydaları ise kanuni olarak işbaşı yapmanızın önünde herhangi bir engel kalmayacaktır. Belgeniz ile 
yetkinliğinizi kolayca ispatlayacaksınız ve işverenler tarafından tercih edilen personel olacaksınız.

BİREYLER AÇISINDAN FAYDALARINI ŞU ŞEKİLDE SIRALAYABİLİRİZ; 
Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda alınan belge, kişiye bir işe 
başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı vermektedir.

Ulusal yeterlilikler yaygın ve informal öğrenmenin tanınmasına imkan verdiği için bireyler kişisel 
gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilirler. Mesleki ilerleme yolları daha açık hale 
geldiğinden kariyer hareketliliği desteklenmektedir.

İŞVEREN AÇISINDAN AVANTAJLARI  İSE;
İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmekte ve teşvik 
imkânlarından yararlanabilmektedir.

İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi, işverenin 
rekabet gücünü artırmakta, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olmaktadır.

Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına 
katkıda bulunmaktadır.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN FİYATI NEDİR?
Belge almak için yapacağınız ödemeye ilişkin fiyat tablomuza Mesleki Yeterlilik Kurumu  yada firmamız 
internet sayfalarından ulaşabilirsiniz.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ İÇİN ÖDEME DESTEĞİ ALABİLİR MİYİM?
Evet. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi MYK’nın zorunlu meslekler sınıfında yer alıyorsa sınav 
ve belge ücretinizin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Belge başvurusu yaparken destek 
istediğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır.

KAÇ SINAVA GİRME HAKKIM VAR?
İlk sınavda başarısız olduğunuz takdirde iki kez daha sınava ücret ödemeden girme hakkınız vardır.

SINAVLARA NEREDE GİRMEM GEREKİR?
Başvuru yapılması durumunda gezici sınavlar ile şantiyenizde sınava girebilirsiniz. Bireysel başvurularda 
adayların çalışma ortamında yada kuruluşumuzun sınav merkezlerinde sınav düzenlenebilmektedir. 
Kaynak meslekleri için uygun sınav yerlerinde sınavlar yapılabilmektedir. Sizin için uygun sınav tarihi 
ve yerinde sınavlara girebilirsiniz. Firmamız, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından tüm Türkiye’de sınav 
yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR
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Akreditayon ve Yetkilerimiz

USCOM ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZ. LTD. ŞTİ.

USCOM, Mesleki Yeterlilik Kurumunu Yönetim 
Kurulunun 01.08.2018 tarihli ve 2018/106 
sayılı kararı ile belirtilen kapsamdaki ulusal 
yeterliliklerde 15.10.2015 tarihli ve 29503 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik 
Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve 
Belgelendirme Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi 
kapsamında YB-0173 yetkilendirme no. ile 
yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşudur.

USCOM, Türk Akreditasyon Kurumu Tarafından        
AB-0238-P yetkilendirme numarası ile ISO / IEC 
17024 Personel Belgelendirme standardından 
akredite edilmiş bir Personel Belgelendirme 
Kuruluşudur.


