
 

FİYAT LİSTESİ 
Doküman No: PB.L.10 

Yayın Tarihi: 17.05.2016 

LİSTELER 
Revizyon No: 06 

Revizyon Tarihi: 14.03.2018 

 

  Sayfa 1/3 
                                             

 
 

 
 
 
 
 
 



 

FİYAT LİSTESİ 
Doküman No: PB.L.10 

Yayın Tarihi: 17.05.2016 

LİSTELER 
Revizyon No: 06 

Revizyon Tarihi: 14.03.2018 

 

  Sayfa 2/3 
                                             

 
 

 
 
  
 
Yukarıda belirtilen fiyatlara KDV dahildir. 

6645 sayılı Kanun ile Mesleki Yeterlilik Belgesi alanlar için devlet teşviki getirilmiştir. Söz konusu teşvik 6645 

sayılı Kanun´un 24 üncü maddesinde düzenlenmiştir. 6645 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile 4447 sayılı 
İşsizlik Sigortası Kanunu´na ek-3 üncü madde eklenerek, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu 

kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan 

kişilerin 31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin tamamı, 01/01/2018 tarihinden 31/12/2019 

tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısının fondan karşılanacağı hüküm altına alınmıştır. 
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 İşsizlik sigortası fonu desteğinden faydalanmak üzere başvuru yapan adayların başarısız oldukları birim 

ya da bölümlerden sınava girdikleri tarihten itibaren bir yıl içerisinde en az iki (2) defa daha ücretsiz 

sınav hakları bulunmaktadır. Bu kapsamda, girmiş oldukları sınavlarda başarılı olup MYK Mesleki 

Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan adaylardan bir defaya mahsus olmak üzere belge masraf 

karşılığı alınmaz. 

 İşsizlik fonu dışındaki başvurularda MYK tarafından o yıl için belirlenmiş olan belge masraf karşılığı 

bedeli, Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletilmek üzere, başarılı olan adaylardan ayrıca tahsil edilecektir. 

 Başarısız olunan birimlerde sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ücretsiz sınav hakkı mevcuttur.  

 Başvuru sürecini tamamlayan ve bilgileri yazılıma girilerek aday statüsü kazanan kişilere ücret iadesi 

yapılmayacaktır.  

 Belgeli kişinin belgesini kaybetmesi, belgenin yıpranması veya kişisel bilgilerindeki değişikliklerden 

dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde, MYK tarafından o yıl için belirlenmiş olan belge masraf 

karşılığı bedelinin yanında, ilave ücret olarak bu tutar kadar ücret alınacaktır. 

 Belge yenilemede uygulanacak ölçme-değerlendirme yönteminde belgelendirilmiş kişinin sınavına 

alınması durumunda girmiş olduğu sınav güncel ücreti kişiden talep edilir. 

 Belge Geçerlilik Süresi dolanlar için; sınavsız belge yenilemede belge sahibinden MYK tarafından o yıl 

için belirlenmiş olan belge masraf karşılığı bedeli iki katı olacak şekilde ücret talep edilir.  

 Türkçe bilmeyen ve işitme engelli adaylar için sınav esnasında Arya Belge tarafından tercüman, okuma 

yazma bilmeyen adaylar için ise soruları okuyacak bir kişi görevlendirilir. Görevlendirilen kişiler için o 

günün şartlarında ücret tarifesi ne kadar ise adaydan talep edilir. 

 


