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TOKAT V ALiLiGi 

il Mill! Egitim Mudtirlugu 

Sayt : 60449404-10.07-E.161407 06.01.2016 
Konu: Tehlikeli ve <;ok Tehlikeli Meslekler 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi :Mill! Egitim Bakanhg1 Muste~arhk Makamt'run 30.12.2015 tarih ve 56822750-
10.07-E.13536162 sayth yaztst. 

Tehlikeli ve <;ok Tehlikeli Meslekler olmak Ozere Bakanlar Kurulu tarafmdan 
belirlenen mesleklerde 9ah~anlann TORK.AK tarafmdan akredite edilip Mesleki Y eterlilik 
Kurumu tarafmdan yetkilendirilmi~ kurulu~larca smavlan yapllarak ba~anh olanlann MYK 
sertifikasma sahip olmalanrun saglanmas1 ile ilgili Muste~arhk Makamt'nm ilgi yazlSl ekte 
gonderilmi~tir. 

ilgi yaztda bildirilen konular il istihdam ve Mesleki Egitim Kurulu ToplantlSlnda 
go~illecektir. ilgi yaztda belirtilen i~ ve i~lemlerin gecikmeye mahal verilmeden a91klama 
ve hiikiimler dogrultusunda ytirumlmesini, uygulamada kar~Il~Ilan sorunlann il Milli Egitim 
Mudurlugu Hayat Boyu Ogrenme Birimine bildirilmesini rica ederim. 

Ek: ilgi Y az1 (2 sayfa) 

Dagttlm: 
Tiim Kaymakamhklar (i19e MEM) 
Merkez Y aygm Egitim Kurumlan 

Adres : Vilayet Binas1 Kat: 3 TOKA T 
Elektronik Ag : htto://tokat.meb.gov.tr 

Levent Y AZICI 
Valia. 

il Milli Egitim Muduru 

Aynnt1h bilgi it;in :A. BE~ER Memur 
Tel: (0356) 214 10 17-376 
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............................................ V ALILIGI 

30.12.2015 
ONEMLi ve SURELi 

(iL MiLLi EGiTiM MUDURLUGUNE) 

ilgi: a)10. KalkmmaPlam 
b) Mesleki ve Teknik Egitim Stratejisi 
c) Hayatboyu Ogrenme Stratejisi 
d) MYK Mevzuatl 
e) MEB-i~KUR ProtokolU 
f) MEB-TOBB-TiSK- TURKONFED ProtokolU 

Bilindigi Uzere oncelikle Tehlikeli ve <;ok Tehlikeli Meslekler olmak Uzere Bakanlar 
Kurulu tarafmdan belirlenen mesleklerde yalt~anlann TURKAK tarafmdan akredite edilip 
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafmdan yetkilendirilmi~ kurulu~larca smavlan yap1larak 
ba~anh olanlann MYK sertifikasma sahip olmas1 ~arttlr. TUm meslekler zamanla kapsam 
dahiline almacaktu ancak bugUn itibariyle hangi mesleklerin bu kapsamda ~u adreste 
yaymlanmaktadtr; 
http://www .myk.gov. tr/index. php/tr/myk -meslek -yeterllk -belges-zorunluluu-sayfasi 

Smava giren <rah~anlann Smav ve Belgelendirme Merkezlerine yapacaklan Ucret 
odemelerinin odemelerinin i~SiZLiK FONUndan kar~danmasma ili~kin bilgiler ve smav 
Ucretlerine ili~ikin bi1gi1er de aym sayfada bu1unmaktadtr. 

Ge<j:en hafta MYK Yonetim Kurulunda alman kararla, TOBB ortakhgmda kurulan 
MEYBEM ile 42'ye ula~an Smav ve Belgelendirme Merkezlerinin listesi ~u adreste 
yaymlanmaktadtr. Listede hangi merkezlerin hangi mesleklerde smav yapmaya yetkili oldugu 
ve haberle~me bilgileri belirtilmi~tir. Okullartmtz bu merkezlerle irtibat kurarar tanttlm, 
ogretmenlerin bilgilendirilmesi, okul ve atelyelerimizin smavlarda kullantlmasi, merkezlerin 
ogrencilerimize seminer vermesi vb. etkinlikler yapmahdu. 
http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com kurulus ara&view=kurulus ara#&Itemid=322 

25 May1s 2015 tarihinde yaytmlanan 40 meslekte yah~anlarm Mesleki Yeterlilik 
Belgesi sahibi olmas1 iyin verilen sUre 26 May1s 2016 tarihinde dolmaktadtr. Bu nedenle 
yakla~tk 350-400 bin yah~anm htzh bir ~ekilde egitim alarak beige smavma dahil edilmesi 
gereklidir. Bu noktada i~KUR- MEB, MEB-MYK, MEB-TOBB-TESK, MEB-i~veren 
Sendikalart arasmdaki i~birliginin onemi artmaktadtr. il dUzeyinde ister ticaret ve sanayi 
odast isterse <;evre ve ~ehirci1ik Bakanhgt il MUdtirlUgU ile ortakla~a yapt1acak <j:ah~malar ile 
belgesiz <j:ah~anlara ortalama 1 haftaltk egitimler vererek smava girmeleri saglanabilecektir. 
Bu kapsamdaki yah~malarda i~KUR egitici giderini kar~dayabilmektedir. Aynca smavda 
ba~anh olan ki~ilerin beige ve sertifika masraflarm1 da kar~damaktadtr. 

Adres: Aynnt!lt bilgi il;in: 



,• . 

Mesleki Yeterlilik Smavma girecek olan 9ah~anlara smava hazuhk arnactyla kurslar 
dlizenlenebilir. Smava girip ba~anh olamayan 9ah~anlar i9in de kurslar dUzenlenebilir. 
Kurslann sUresinde esnek davranllacak ve Meslek Standarlan esas almarak MEB modUlleri 
kullanllacaktlr. 

Bu arna9la ilinizdeki i~KUR il MUdUrlUgU, TESK ve TOBB'a bagh Odalar, TiSK ve 
HAKi~'e Uye i~letmeler, KOBiler, MYK tarafmdan onaylanm1~ Mesleki Smav ve 
Belgelendirme Merkezleri ve tamtlm ve duyuru i9in yerel basm kurulu~lartyla temasa 
ge9ilmesi, okullanmtzm bilgilendirilmesi, web sitelerimizde duyurular yaymlanmas1 
elzemdir. 

Ocak aymda ilinizde yapllacak olan il istihdam Kurulu Toplantlsmda konunun 
gUndeme ahmp gorU~Ulerek ilinizde bu mesleklerde 9al1~anlarm saylSlnm ve 9ah~tlg1 
i~letmelerin tespit edilerek, yerel basm vb. imkanlardan yararlantlarak duyuru yaptlmasmt ve 
egitimlere htzla ba~lantlmasmt, uygulamada kar~Ila~llan duraksamalann taraftma 
(mustafacolakoglu @meb.gov. tr) bildirilmesini rica ederim. 

Dag.tim (Bilgi ve Geregi i~in): 
- i~KUR Genel MUdUrlUgU 
- MYK Ba~kanhg1 

D~. Dr. Mustafa Hilmi c;oLAKOGLU 
Bakana. 

Miiste~ar Yardimcisi 

- MEB Mesleki ve Teknik Egitim Genel MUdUrlUgU 
- MEB Hayatboyu Ogrenme Genel MUdtirltigU 

- TOBB Genel Sekreterligi 
- TESK Genel Sekreterligi 
- HAKi~ Genel Sekreterlig 
- TiSK Genel Sekreterligi 
-MESS Egitim Vakf1 Genel Sekreterligi 
- TURKONFED Genel Sekreterligi 
- ASO Genel Sekreterligi 
- iso Genel Sekreterligi 

Adres: Aynntth bilgi il;in: 


