
ÇEVRE SEKTÖRÜNE GETİRİLEN 

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU HAKKINDA 

BİLGİLENDİRME NOTU 

1 

 

 

 

 

 

09 Nisan 2021 tarih ve 31449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2021/1 sayılı 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 

ile 40 mesleğe daha belge (diploma, ustalık belgesi veya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi) zorunluluğu 

getirilmiştir. 

Söz konusu meslekler arasında Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi Atık Toplayıcısı (Seviye 3) ve 

Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tehlikeli Atık Toplayıcısı (Seviye 3) ulusal yeterlilikleri de mevcuttur. 

Buna göre, yukarıdaki mesleklerde, yaptığı işe ilişkin diploması, ustalık belgesi veya MYK Mesleki 

Yeterlilik Belgesi olmayan kişilerin, Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (09.04.2022) 

çalıştırılmaları yasaklanmıştır. Belgesiz çalışanın tespiti halinde, İş Müfettişleri tarafından, idari para 

cezaları başta olmak üzere, gerekli cezai yaptırımlar uygulanabilecektir. 

 
 

Çevre sektörü kapsamında zorunluluk getirilen mesleklere ilişkin detaylı bilgi aşağıda detaylıca 

aktarılmıştır: 
 

SAĞLIK KURULUŞLARI KAYNAKLI TIBBİ ATIK TOPLAYICISI (Seviye 3) 

* Bu mesleğin ulusal yeterliliği 2 (iki) zorunlu yeterlilik biriminden oluşmaktadır. 

A1 Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), Çevre ve Kalite 

A2 Birimi Tıbbi Atık Toplama 

Adayların başarılı sayılabilmesi için her iki birimden de aşağıda yer alan başarı oranlarına ulaşması 

gerekmektedir. Sınavlar teorik ve performans olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. 

A1 Birimi teorik sınav için toplam soru sayısı; 22 adet 4 seçenekli olup maksimum cevaplama 

süresi soru başına 2 dakikadır. Söz konusu teorik sınavın başarı oranı ise; %70’tir. Bu birim için 

performans sınavı diğer birimin içinde yapılmakta olup ayrıca bir performans sınavı yoktur. 

Bu alanda sorulacak teorik sorular ise; ekte yer alan ilgili ulusal yeterliliğin Bilgi İfadeleri tablosunda 

yer alan bilgi ifadelerine uygun olarak hazırlanmıştır. 

A2 Birimi teorik sınav için toplam soru sayısı; 8 adet 4 seçenekli olup maksimum cevaplama süresi 

soru başına 2 dakikadır. Söz konusu teorik sınavın başarı oranı ise; %60’dır. Bu birim için 

performans sınavı başarı oranı ise; % 80’dir. 

Bu alanda sorulacak teorik sorular ise; ekte yer alan ilgili ulusal yeterliliğin Bilgi İfadeleri tablosunda 

yer alan bilgi ifadelerine uygun olarak hazırlanmıştır. Performans sınavı ise; ilgili yeterliliğin beceri 

ve yetkinlik kontrol listesine uygun olarak yapılmaktadır. 
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SAĞLIK KURULUŞLARI KAYNAKLI TEHLİKELİ ATIK TOPLAYICISI (Seviye 3 ) 

* Bu mesleğin ulusal yeterliliği 2 (iki) zorunlu yeterlilik biriminden oluşmaktadır. 

A1 Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), Çevre ve Kalite 

A2 Birimi Tehlikeli Atık Toplama 

Adayların başarılı sayılabilmesi için her iki birimden de aşağıda yer alan başarı oranlarına ulaşması 

gerekmektedir. Sınavlar teorik ve performans olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. 

A1 Birimi teorik sınav için toplam soru sayısı; 22 adet 4 seçenekli olup maksimum cevaplama 

süresi soru başına 2 dakikadır. Söz konusu teorik sınavın başarı oranı ise; %70’tir. Bu birim için 

performans sınavı diğer birimin içinde yapılmakta olup ayrıca bir performans sınavı yoktur. 

Bu alanda sorulacak teorik sorular ise; ekte yer alan ilgili ulusal yeterliliğin Bilgi İfadeleri tablosunda 

yer alan bilgi ifadelerine uygun olarak hazırlanmıştır. 

A2 Birimi teorik sınav için toplam soru sayısı; 5 adet 4 seçenekli olup maksimum cevaplama süresi 

soru başına 2 dakikadır. Söz konusu teorik sınavın başarı oranı ise; %60’dır. Bu birim için 

performans sınavı başarı oranı ise; % 80’dir. 

Bu alanda sorulacak teorik sorular ise; ekte yer alan ilgili ulusal yeterliliğin Bilgi İfadeleri tablosunda 

yer alan bilgi ifadelerine uygun olarak hazırlanmıştır. Performans sınavı ise; ilgili yeterliliğin beceri 

ve yetkinlik kontrol listesine uygun olarak yapılmaktadır. 

Yukarıdaki iki meslekte sınavlara girerek başarılı olan ve belge almaya hak kazanan adayların, sınav 

ücretleri 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu hükmünce İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, 31 Aralık  2021 

tarihine kadar 1 defaya mahsus olmak üzere karşılanacaktır. Daha önce farklı bir zorunlu meslekten 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almış ve teşvikten faydalanmış olan kişiler, söz konusu teşvikten 

faydalanamamaktadır. 

Bununla birlikte, ilk sınavından başarılı olamayan adayların, ücretsiz olarak 1 kere daha sınava girme 

hakkı bulunmaktadır. 

Konuyla alakalı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için GEKSANDER Sınav Ve Belgelendirme 

Merkezi ( www.geksandervoctest.com ) adresi üzerinden ulaşılabilmektedir. 

 

Son olarak, 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun kapsamında teşvikten yararlanma şartları taşıyan, 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı 54 aya 

kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmektedir. Bu konuya ilişkin 

kılavuzahttps://www.myk.gov.tr/images/articles/editor/Sinav_ve_Belgelendirme/EK-2%20SGK.pdf 

adresi üzerinden ulaşılabilmektedir. 

http://www.geksandervoctest.com/
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