BMS Sınav ve Belgelendirme Merkezi
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Yetkilendirilmiş,
Türkak tarafından Akredi bir Kuruluştur.
0312 440 41 14
info@bmsbelgelendirme.com

www.bmsbelgelendirme.com

BMS Belgelendirme
Biz Kimiz?
Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda,
nitelikli ve belgeli işgücü istihdamına katkı
sağlamak amacıyla 2016 da kurulmuş
olan BMS belgelendirme, Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş
sınav ve belgelendirme merkezidir.
2017 yılında Türk Akreditasyon Kurumu
tarafından akredite edilen BMS,
Türkiye’nin 81 ilinde, ülkenin önde gelen
kuruluşlarına, inşaat sektörünün 12 ulusal
yeterliliğinde belgelendirme hizmeti
vermektedir.

BMS Sınav ve Belgelendirme Merkezi
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından
Yetkilendirilmiş, Türkak tarafından
Akredi bir Kuruluştur.

BMS Belgelendirme, ülke ekonomisinin
güçlenmesini, orta ve uzun vadede
işsizliğin azalmasını, istihdamın ve
verimliliğin artmasını, mesleki
profesyonelliğin geliştirilmesini
amaçlayan Mesleki Yeterlilik Kurumu
(MYK)’nun hedeflerini benimsemiştir. Bu
doğrultuda, profesyonel kadrosuyla tüm
güncel yasal mevzuatlar, standartlar ve
ulusal yeterlilikleri takip ederek hizmet
vermektedir.
Kuruluşumuzdan bu yana deneyimimiz,
bilgi birikimimiz ve becerilerimiz,
uzmanlığımıza ve itibarımıza değer kattı.

Mesleki Yeterlilik
Belgelendirme
sürecinde rakipsiz
uzmanlığa ve
araştırma
yeteneğine
sahibiz.

vizyonumuz

misyonumuz

Mevcut ve gelecekteki Mesleki
Yeterlilik Kazanımlarına,
Hayat Boyu Öğrenme
hedeflerine ulaşılması için kilit
bir itici güç olmaktır.
Sürdürülebilir ve yenilik odaklı
anlayış ile vermiş olduğumuz
hizmetlerle ulusal ve
uluslararası düzeyde tercih
edilen, güvenilir ve saygın bir
kuruluş olmaktır.

Motivasyonu yüksek takım
ruhuna sahip uzmanlarımız ile
çalışanlara, bilgi, beceri,
yetkinlik ve yeterlilik
kazandırmak, tarafsız, adil,
etik sınav ve belgelendirme
hizmeti ile küresel rekabetçi
işgücü piyasasında, tam
potansiyellerini ortaya
koyabilme fırsatı yaratmaktır.

İşgücünün
yetkinliklerini
ve niteliklerini
geliştirmede
önemli bir rol
alıyoruz.

Değerlerimiz

01

Etik Yaklaşım

Her türlü bireysel/kurumsal
ilişkimizde, etik değerlere bağlı
kalarak, güven ve
sorumluluk bilincinde hareket etmek

02

Sorumluluk
Vermiş olduğumuz hizmetlerde
disiplin ve azimle çalışmak

03

İş Birliği
Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin
gelişmesi adına yetkilendirilmiş diğer
kurum ve kuruluşlar tarafından
verilmiş olan belgelerin devamlılığını
sağlamak ve diğer kurum,
kuruluşlarla ile işbirliği yapmak

04
Gizlilik

Tüm personel belgelendirme
faaliyetlerimizde elde ettiğimiz bütün
bilgi ve belgelerin gizliliğini korumak
ve bildirmekle zorunlu olduğumuz
yasal mercilere verilen bilgilerde ilgili
kişileri bilgilendirmek
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Kalite Odaklılık
Verdiğimiz tüm hizmetlerde,
güvenilir, yasal ve objektif esaslar
doğrultusunda tüm hizmet ekibimiz
ile birlikte, sorumluluk ve kalite
bilincine sahip olmak

06

Tarafsızlık ve
Bağımsızlık

Faaliyetlerimizde bağımsızlık,
tarafsızlık ve objektiflik ilkelerine
uyarak; paydaşlarıyla ve ilgili
taraflarla olan ilişkilerimizde kimseye
ayrıcalık sağlanmasına izin
vermemek;

07

Sürekli
Gelişim
Faaliyet alanımızla ilgili
yenilikleri takip etmek ve
gerçekleştirmek

Kalite
Politikamız
TÜRKAK ve MYK akreditasyonlarımız
ile ulusal ve uluslararası kalite ilkeleri
ve standartları çerçevesinde, tarafsızlık
ve gizlilik ilkelerimizden taviz
vermeden, uzman ve deneyimli
kadromuzla tüm güncel yasal
mevzuatlar, standartlar ve ulusal
yeterlilikleri takip ederek personel
belgelendirmesini sağlamak bu yolla
işgücünün istihdam edilebilirliğini ve
serbest dolaşım şartlarını oluşturmayı,
çalışanın iş ve istihdam güvencesini
sağlamayı ve bu döngüyü
sürdürülebilir kılmayı taahhüt ediyoruz.

Mesleki
yeterliliği
belgelenmiş
eleman
istihdamını
sürdürülebilir
kılmak
istiyoruz.

Mesleki Yeterlilik
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olan ve 5544
sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ile kurulan Mesleki
Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş
belgelendirme kuruluşlarının yetki kapsamlarında yer alan
mesleklerde yapılan ölçme değerlendirme faaliyetleri
sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz
konusu meslek için belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi,
beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgedir.

BMS Belgelendirme’de
11UY0011-3:2018:REV.03 Ahşap Kalıpçı Seviye 3

Belge Zorunluluğu
ile Birlikte Sınav
ve Belge Ücretleri
Devlet Tarafından
Karşılanıyor

12UY0054-3:2012:REV.01 Alçı-Levha Uygulayıcısı Seviye 3
12UY0055-3:2012:REV.01 Alçı-Sıva Uygulayıcısı Seviye 3
11UY0012-3:2018:REV.03 Betonarme Demircisi Seviye 3
11UY0023-3:2013:REV.02 İnşaat Boyacısı Seviye 3
12UY0048-3:2018:REV.01 Duvarcı Seviye 3 İnşaat
11UY0024-3:2013:REV.02 Sıvacı Seviye 3 İnşaat
12UY0051-3:2018:REV.01 Seramik Karo Kaplamacı Seviye 3
12UY0056-3:2013.REV.01 İskele Kurulum Elemanı Seviye 3
11UY0025-3:2013:REV.02 Tünel Kalıpçı Seviye 3
12UY0050-3:2012:REV.00 Panel Kalıpçı Seviye 3
12UY0057-3:2015:REV.01 Isı Yalıtımcı Seviye 3
12UY0049-3:2012:REV00 Betoncu Seviye 3
16UY0253-2:REV.00 REV00 İnşaat İşcisi Seviye 2
Ticaret, Makine,
Ulaştırma, Lojistik ve
Haberleşme, Elektrik
ve Elektronik
Sektörlerinde Sınav ve
Belgelendirme
Çalışmalarımız Tüm
Hızıyla Sürmektedir.

MYK Mesleki Yeterlilik
Belgesi avantajları nelerdir?
Ulusal yeterlilik sistemi orta ve uzun vadede işsizliğin
azalması, istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet
gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine
katkı sağlar. Nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının
artması daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunu
yaygınlaştırarak yaşam standartlarımızın
yükselmesini de destekler.

İnşaat Boyacısı Seviye 3
Mesleki Yeterlilik Belgesi

Ahşap Kalıpçı Seviye 3
Mesleki Yeterlilik Belgesi

Duvarcı Seviye 3
Mesleki Yeterlilik Belgesi

Betonarme Demircisi Seviye 3
Mesleki Yeterlilik Belgesi

Sıvacı Seviye 3
Mesleki Yeterlilik Belgesi

Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3
Mesleki Yeterlilik Belgesi

Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3
Mesleki Yeterlilik Belgesi

Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3
Mesleki Yeterlilik Belgesi

Isı Yalıtımcısı Seviye 3
Mesleki Yeterlilik Belgesi

İskele Kurulum Elemanı Seviye 3
Mesleki Yeterlilik Belgesi

Panel Kalıp Seviye 3
Mesleki Yeterlilik Belgesi

Betoncu Seviye 3
Mesleki Yeterlilik Belgesi

İnşaat İşçisi Seviye 3
Mesleki Yeterlilik Belgesi

MYK Belgesi Teşvikleri
Bireyler için;
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.

Teşvikler;
Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yayımlanan
toplam 146 meslekte teorik ve performans
sınavlarına giren ve başarılı olan bireylerin
bir meslekteki mesleki yeterlilik belge ve
sınav ücretleri Bakanlar Kurulunca
belirlenmiş üst limitler dahilinde İşsizlik
Sigortası Fonu’ndan iade edilmektedir.
4. seviye ve üzeri MYK Mesleki Yeterlilik
Belgesi sahibi bireylerin, ortaöğretim
kurumlarında öğretmen ihtiyacının
karşılanamadığı alanlarda usta öğreticiler
ve uzmanlarla beraber öğretmen olarak
görevlendirilebilmektedir

Mesleki ilerleme yolları daha açık hale
geldiğinden kariyer hareketliliği
desteklenmektedir.
Mesleki Yeterlilik belgesi yurtdışında
çalışma sürecini kolaylaştırmaktadır

MYK Belgesi Teşvikleri
İş verenler ve
özel sektör için;
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 engellenmektedir.
Nitelikli iş gücü istihdamının
yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün
ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda
bulunmaktadır.

Teşvikler;
Mesleki yeterlilik belgesine sahip bir kişiyi
işe alan işverenin, prim işveren payı 54 aya
kadar devlet tarafından karşılanmaktadır.
İşverenler için sigorta prim desteği, MYK
Mesleki Yeterlilik Belgesinin zorunlu
olmadığı meslekler için de geçerlidir.
Bu destekten yararlanmak isteyen
işverenler SGK e-bildirge sistemi üzerinden
çalışan kaydı oluştururken sistem üzerinden
kişinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini
sorgulatarak prim desteği talebinde
bulunabilir.

Sınav ve
belgelendirme,
devlet teşvikleri
sayesinde bireylere
ve işverenlere
ek bir mali yük
getirmemektedir

Hangi Mesleklerde
Belge Zorunluluğu
Bulunmaktadır?
Belge zorunluluğundan bahsedilebilmesi için
ilgili mesleğin, MYK tarafından ulusal meslek
standardının yayımlanmış olması ve Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
çıkarılan tebliğlerde bu mesleğe yer verilmiş
olması gerekmektedir.
Tebliğlerin yayım tarihinden itibaren 12 ay
içinde bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik
Belgesini almış olması gerekmektedir. 12 aylık
süre içinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
almayan kişiler belge almayan kişiler ilgili
meslekte çalıştırılamayacaktır (6645 sayılı
Kanun).

Buna göre Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığının,
25/05/2015 tarihinde yayımlamı�
oldu�u ilk tebli� ile

40
24/03/2016 tarihinde yayımlamı�
oldu�u ikinci tebli� ile

8
26/09/2017 tarihinde yayımlamı�
oldu�u üçüncü tebli� ile

33

ACELE EDİN !
SGK teşviklerinin süresi
doluyor.
54 AYA VARAN SGK PRİM
vizyonumuz
TEŞVİKİNDEN HER BİR
ÇALIŞANINIZ İÇİN
FAYDANMAK
İSTER MİSİNİZ?

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli
Grupta Yer Alan Bir Çok
Meslekte MYK Mesleki
misyonumuz
Yeterlilik
Belgesi Zorunlu
Hale Getirildi

11/11/2018 tarihinde yayımlamı�
oldu�u dördüncü tebli� ile

36
03/10/2019 tarihinde yayımlamı�
oldu�u be�inci tebli� ile de

26
olmak üzere toplam 143 meslekte
belge zorunlulu�u bulunmaktadır.

Belgesiz
Çalıştırmanın
İşverene Cezai
Yaptırımı
Bulunmaktadır
MYK Belgesiz her
bir çalışan için
1038 TL para
cezası olduğunu
biliyor muydunuz!

Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığına bağlı iş
müfettişleri tarafından yapılan
denetimlerde ilgili mesleklerde
belgesiz çalışan tespit edilmesi
halinde işveren veya işveren
vekiline belgesiz çalışan kişi
başına 1038 TL idari para
cezası uygulanmaktadır.

Sınav ve Belgelendirme Süreci
Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı yetkilendirilmiş
belgelendirme kuruluşlarınca yürütülür.

Adım

Adım

01

02

Yapılan işin MYK tarafından
yayınlanmış mesleki yeterlilikler
(meslekler) içinde hangisi veya
hangilerinin kapsamında olduğu
belirlenir.

BMS Belgelendirme sitemizde
başvuru bölümündeki “Başvuru
Formu” doldurulup çıktısı alınarak
imzalanır ve BMS Belgelendirme’ye
elden veya kargo ile ulaştırılır. Online
giriş işlemi yapılırken 1 adet kimlik, 1
adet sınav ücreti banka dekontu
taraması yapılır ve yüklenir

Adım

Adım

Meslek Seçimi

Sınav Başvurusu

03

04

BMS Belgelendirme’ye ulaşan ıslak
imzalı başvuru formu ilk dosya
sorumlusu tarafından kontrol edilir
ve imzalanır. Son kontrol için Sınav
ve Belgelendirme değerlendiricisinin
onayından sonra başvuru sahibi aday
statüsü kazanır ve bu şekilde toplam
3 sınav hakkı elde etmiş olur.
Açılacak olan ilk sınava davet edilir.

Adayın, kendisine bildirilen sınav gün
ve saatinde sınav merkezinde hazır
olması gerekir. Aksi halde sınav
hakkını kaybedecektir. Sınav
merkezinde hazır olan aday önce
teorik sınava daha sonra da
uygulama sınavına girer.

Onaylama

Adım

05

Belge Süreci

Sınav

süreçlerinde bütün birimlerden başarı sağlayan adaylar belge
almaya hak kazanır. Başarı sonuçları Mesleki Yeterlilik Kurumu
(MYK) sistemine yüklenir. Bu tarihten itibaren aday belgeli kabul
edilir. MYK, 8-10 gün içinde Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYB)’ni ve
Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartını, BMS Belgelendirme'ye gönderir.
Aday da MYB ve Mesleki Yeterlilik Kimliğini, BMS Belgelendirme'den
belge kullanım sözleşmesi imzası karşılığında bizzat teslim alır.

BMS BELGELENDİRME’nin sınav
merkezi Ankara’da bulunmakla
birlikte Türkiye’nin her yerinde
sınav yapabilmektedir
BMS Belgelendirme sınav merkezi Ankara’nın Yenimahalle
ilçesinde bulunmaktadır. Sınav merkezimiz tüm altyapı,
malzeme ve sınav alanları ile TÜRKAK, MYK ve iş güvenliği
standartlarına uygun olup akredite
olduğumuz 12 mesleğin uygulama
ve teorik sınavları haftanın 5 günü
yapılmaktadır.
Sınav merkezimizdeki sınav
programını öğrenmek için
0312 440 41 14 nolu
numarayı
arayınız.

BELGENİN GEÇERLİLİK
SÜRESİ

5
YILDIR!

Çalıştığını
belgeleyemeyenler
uygulama sınavına alınır
ve başarılı olanların
belgesi 5 yıllığına daha
uzatılır. İlk belge verildiği
tarihten itibaren 10 yıl
sonra ise tekrar yazılı ve
uygulama sınavına
girmek mecburidir.

İlgili
kapsamda ﬁli olarak
toplam 18 ay çalışma
belgelendirildiğinde,
belgenin süresi 5 yıl daha
uzatılır.
İlk belge verildiği tarihten
itibaren 10 yıl sonra ise
tekrar yazılı ve uygulama
sınavına girmek
mecburidir.

Teorik ve uygulama
sınavının her ikisinden de
başarılı olma şartı aranır.
Sınavların herhangi bir
bölümünden başarısız
olan kişi bir yıl içinde
başarısız olduğu
bölümden yeniden sınava
girebilir. Bir yıl içerisinde
bu hakkını kullanmadığı
takdirde yeniden her iki
sınava da girmek
zorundadır.

Adres

: Macun mahallesi 209. cadde No:17 - Yenimahalle/Ankara

e-mail

: info@bmsbelgelendirme.com.tr

Cep

: 0552 592 73 36

Telefon : 0312 386 22 86

