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YETERLİLİKLERİ

MESLEKİ YETERLİLİK SINAV MERKEZİ





KALİTESERT 
MESLEKİ YETERLİLİK 
SINAV MERKEZİ

ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ NEDİR?
- Ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve 

öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki 
yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca 
ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar 
sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde 
kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, 
formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini 
belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin 
tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf 
ve güvenilir bir sistemdir. Sınav ve belgelendirme süreci, belirlenen ulusal 
yeterliliklerde akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kurum/
kuruluşlarca yürütülmektedir.

Belgelendirme için gerekli tüm işlemler MYK’nın gözetim ve denetimi 
altında, ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından 
yürütülmektedir.

Yetkilendirilmiş kuruluşu “KALİTESERT MESLEKİ YETERLİLİK VE SINAV 
MERKEZİ”nin yapacağı yazılı, mülakat ve uygulamalı sınavlar (ölçme ve 
değerlendirme) sonucunda belgelendirilmesi uygun olan kişilere MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgeleri verilmektedir.
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ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI 
SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİĞİ

AMAÇ
Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) mesleğinin eğitim 

almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından 
yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; 

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, 
beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, 

• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile 
mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, 

• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme 
kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla 
hazırlanmıştır. 

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) ulusal yeterliliğinin 

B1 ve B2 birimlerinden sınava girmek için G sınıfı 
ehliyet ve sınavına girilecek endüstriyel taşıma 
aracına ilişkin operatör belgesine sahip olmak 
gerekir.

ZORUNLU BİRİMLER
13UY0145-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
13UY0145-3/A2 İş Organizasyonu, Ön Kontroller ve Bakım

SEÇMELİ BİRİMLER
13UY0145-3/B1 Endüstriyel Forklift, İstif Makinesi ve Transpalet Kullanımı 
13UY0145-3/B3 Sapancılık 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde 

tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan 
sınavlardan başarılı olma şartı vardır. 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ:
Mesleki Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.3



15UY0205-3

KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ
SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİĞİ

AMAÇ
Köprülü Vinç Operatörleri 

çalıştıran işletme/kurumlara 
nitelikli personel arzının 
sağlanması, bu faaliyetlerin 
eğitim almış ve nitelik 
kazandırılmış kişiler tarafından 
yürütülmesi ve çalışmalarda 
kalitenin artırılması için; 

• Adayların sahip olması 
gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve 
yetkinlikleri tanımlamak, 

• Adayların, geçerli ve güvenilir 
bir belge ile mesleki yeterliliğini 
kanıtlamasına olanak vermek, 

• Eğitim sistemine, sınav ve 
belgelendirme kuruluşlarına 
referans ve kaynak oluşturmaktır. 

ZORUNLU BİRİMLER
15UY0205-3/A1 İş Sağlığı 

Güvenliği, Çevre Koruma Ve 
Kalite Yönetim Sistemleri 

15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle 
Elleçleme 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa 

dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı 
sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ:
Mesleki Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.4
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17UY0326-3

KAMYON ŞOFÖRÜ  
SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİĞİ

AMAÇ
Kamyon Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim 

almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından 
yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması 
için; 

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, 
bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, 

• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile 
mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, 

• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme 
kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
• 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili 

maddelerinde belirtilen sürücü belgesine, 
• SRC 4 mesleki yeterlilik belgesine, 
• Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test 

Raporu”na sahip olması, 
• Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük 

kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti 
bağlayıcı ceza almamış olması gerekmektedir. 

ZORUNLU BİRİMLER
 17UY0326-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite 
17UY0326-3/A2 Araç Kontrolü ve Eşya Taşıma 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Kamyon Şoförü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde 

tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan 
sınavlardan başarılı olma şartı vardır.  

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ:
Mesleki Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.5



17UY0327-3

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ   
SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİĞİ

AMAÇ
Minibüs Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından 

yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; 
• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, 
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, 
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
• 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine, 
• Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması,
• Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit 

olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu 
veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını 
kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul 
etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
“Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması 
gerekmektedir.

ZORUNLU BİRİMLER
17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite 
17UY0327-3/A2 Araç Kontrolü ve Yolcu 

Ulaşımı 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Minibüs Şoförü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik 

Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde 
tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların 
yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde 
tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır.  

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ:
Mesleki Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 

yıldır.6
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17UY0328-3

SERVİS ARACI ŞOFÖRÜ   
SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİĞİ

AMAÇ
 Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından 

yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; 
• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, 
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, 
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır. 

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
• 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine, 
• SRC 2 mesleki yeterlilik belgesine, 
• Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması,
• Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit 

olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu 
veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını 
kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek 
veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” 
başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir. 

ZORUNLU BİRİMLER
17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite 
17UY0328-3/A2 Araç Kontrolü ve Öğrenci/

Personel Ulaşımı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik 

Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde 
tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların 
yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde 
tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır.

  
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ:
Mesleki Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 

yıldır.7



17UY0329-3

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA 
OTOBÜS ŞOFÖRÜ    
SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİĞİ

AMAÇ
 Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış 

kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; 
• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, 
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, 
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır. 

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
• 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine, 
• Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması,
• Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit 

olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu 
veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını 
kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek 
veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” 
başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir. 

ZORUNLU BİRİMLER
17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite 
17UY0329-3/A2 Sefere Hazırlık ve Otobüsle Sefer 

Yapılması

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü (Seviye 3) 

Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar 
birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların 
yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan 
sınavlardan başarılı olma şartı vardır. 

 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ:
Mesleki Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.8
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17UY0330-3

TAKSİ ŞOFÖRÜ    
SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİĞİ

AMAÇ
 Taksi Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi 

ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; 
• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, 
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, 
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır. 

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
• 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine, 
• Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması,
• Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit 

olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu 
veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını 
kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul 
etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
“Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması 
gerekmektedir. 

ZORUNLU BİRİMLER
17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite 
17UY0330-3/A2 Araç Kontrolü ve Yolcu 

Ulaşımı 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Taksi Şoförü (Seviye 3) Mesleki 

Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen 
adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara 
tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini 
alabilmeleri için birimlerde tanımlanan 
sınavlardan başarılı olma şartı vardır.

  
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ:
Mesleki Yeterlilik belgesinin geçerlilik 

süresi 5 yıldır.9



19UY0390-3

MOTOSİKLETLİ KURYE     
SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİĞİ

AMAÇ
 Bu yeterlilik Motosikletli Kurye (Seviye 

3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından 
yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin 
artırılması için;

• Adayların sahip olması gereken 
nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri 
tanımlamak,

• Adayların, geçerli ve güvenilir 
bir belge ile mesleki yeterliliğini 
kanıtlamasına olanak vermek,

• Eğitim sistemine, sınav ve 
belgelendirme kuruluşlarına referans ve 
kaynak oluşturmak

amacıyla hazırlanmıştır.

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ 
ŞARTLARI

• 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen 
sürücü belgesine sahip olunması gereklidir.

ZORUNLU BİRİMLER
19UY0390-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite
19UY0390-3/A2 Gönderi Ulaştırma 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Motosikletli Kurye (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde 

tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan 
sınavlardan başarılı olma şartı vardır.

  
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ:
Mesleki Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.10
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19UY0387-3

VALE GÖREVLİSİ    
SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİĞİ

AMAÇ
Vale Görevlisi (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin 

artırılması için;
• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır. 

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
Vale Görevlisi (Seviye 3) ulusal yeterliliğinin sınavına girmek için;
• Asgari B sınıfı ehliyete,
• Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması,
• Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit 

olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu 
veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını 
kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek 
veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” 
başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

ZORUNLU BİRİMLER
19UY0387-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre 

Koruma ve İş Organizasyonu
19UY0387-3/A2: Yol Üstü, Açık ve Katlı Alanlarda 

Vale Hizmeti Verme
 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Vale Görevlisi (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini 

elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan 
sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik 
belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan 
sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ:
Mesleki Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.11



Bu katalog tanıtım ve bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. 
KALİTESERT ULUSLARARASI BELGELENDİRME DENETİM Firması gerektiğinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Tüm illüstrasyonlar ve görsel malzemeler sadece bilgi amaçlıdır.
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