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Belediyelerde “Vasıfsızlık” Bilmecesi ve Mesleki Yeterlilik kitapçığı ile 
Emek Araştırma Kitapçıklarının ikincisini yayınlamış oluyoruz.

Bu kitapçıkta; mesleki yeterlilik belgesi incelenmiş, mesleki yeterli-
lik belgesi alınmasının zorunlu hale getirilmesindeki amaç ve hangi 
işlerde zorunlu olduğu, belge alınması için girilmesi gereken sınav 
şartları açıklanmıştır. Bununla birlikte belediyelerde yapılan işler 
incelenmiş, hangi belediye işlerinde belge alınması zorunludur, han-
gi işlerde zorunlu değildir açıklanmıştır. Ayrıca mesleki yeterlilik 
belgesinin zorunlu hale getirilmesi ve özel şirketlere bu yetkinin ve-
rilmesi üzerine bir değerlendirme yapılmıştır.

Emek Araştırma Kitapçıkları serimizin ikincisi Belediyelerde 
“Vasıfsızlık” Bilmecesi ve Mesleki Yeterlilik kitapçığının yararlı 
olmasını dileriz.

DİSK/GENEL-İŞ
GENEL YÖNETİM KURULU



 BELEDİYELERDE “VASIFSIZLIK” BİLMECESİ ve MESLEKİ YETERLİLİK

Belediyelerin temel görevi, yerel kamu hizmetlerini halka sunmaktır. Bunu da 

çalışan işçi ve memurlar aracılığı ile sağlar. 

Ancak ne yazık ki belediyelerde personel yönetim sistemi içerisinde iş 

tanımına göre planlanmış bir iş akışı bulunmamaktadır. Belediyelerde işçiler 

her türlü işte çalıştırılır hale getirilirken meslekte uzmanlaşmaları dikkate alınma-

makta, bu nedenle de birçok iş kazası ve meslek hastalığına maruz kalmaktadırlar; 

en önemlisi de “vasıfsız” hissettirilmeleri sonucu işe yabancılaşmaktadırlar. 

Bunun önüne geçilmesi için öncelikle işçilerin bilgi, beceri, yetenek ve eğitim 

düzeylerine göre meslek tanımlarının yapılması gerekir. Bu nedenle de belediye yö-

netimlerinin, kamu hizmetini sunmakla görevli olan personelin ve hizmet sunulan 

toplumun ihtiyaç ve beklentilerine önem vermesi ve buna uygun kaynak ayırması 

gerekir. 

Peki Ama Nasıl? 

Öncelikli olarak belediyelerde çalışan personelin uygun zaman, nitelik ve 

yerde görevlendirilmesi gerekir.  Bunun için belediyelerde iş analizi yapılarak,  

işçilerin iş tanımları ile bu işi yürütecek personelin nitelikleri belirlenmelidir. 

Daha sonra ise buna uygun görevlendirme yoluyla işçilerin ücretleri, hakları, 

ödevleri, yükümlülükleri, hizmet koşulları, istihdam biçimi, hizmete atanması düzen-

lenmeli ve mesleki bakımdan kendilerini geliştirmeleri sağlanmalıdır. Bu yolla hem 

kamu hizmetinin niteliği artacak hem de çalışanlar daha nitelikli koşullarda çalı-

şabileceklerdir.

İş Tanımı Nedir? 

İşçinin bilgi, beceri, yetenek ve eğitim düzeyine göre istihdam edildiği alanda 

yapması gereken işlerin sınıflandırılmasıdır. İş tanımının oluşması için işçinin 

mesleki anlamda o iş için gerekli olan niteliğe ve yeterliliği sahip olması gerekir. 

Mesleki Yeterlilik Nedir?
Yeterlilik kelime anlamı olarak “bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, 

ehliyet” ya da “görevini yerine getirme gücü”1  olarak tanımlanmaktadır. Bu yö-

nüyle mesleki yeterlilik, belirli bir işe yönelik gerekli bilgi ve beceriye sahip olma-

nın yanı sıra bunu yapabilecek güce de sahip olmaktır. 

 1 Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.57bea39ba83f29.20403151 
(erişim tarihi: 25.08.2016).
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Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir? 

Kişinin yaptığı işin ve mesleğin gerektirdiği bilgiye sahip olup olmadığını ölçmek 

için yapılan sınavda başarılı olmasıyla verilen belgedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nereden Nasıl Alınır? 

Mesleki yeterlilik belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yetkilendirdiği kuruluşlar 

tarafından verilmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2006 yılında çıkarılan 5544 sayılı 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ile kurulmuştur. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun amacı, ulusal ve uluslararası meslek standartla-

rını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterlilik esaslarını belirlemek 

ve buna uygun belgelendirme yapılmasını sağlamaktır.2   

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 2015 yılından bu yana verilen mesleki 

yeterlilik belge sayısı 75 bin 561’dir. 

Tablo-1. Verilen Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Dağılımı

Kaynak: Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel İstatistikleri.(2016)

 2 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu, Madde
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Mesleki Yeterlilik Belgesi Alma Koşulları Nelerdir?
• Öncelikli olarak mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen işçi, çalıştığı işye-

rindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanının yardımıyla veya mesleki yeterlilik 

kurumuna danışarak hangi meslek tanımında sınava gireceğini belirlemelidir.

• Daha sonra mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kuruluşların açtığı 

sınava ücretlerini ödeyerek başvurup, başarılı olmalarının ardından Mesleki 

Yeterlilik Belgelerini alabilirler. 

• Mesleki yeterlilik belgesi almak için aktif çalışıyor olma şartı yoktur.    

Ayrıca 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olan-

lar, MEB’e bağlı mesleki teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki 

ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olanlar diplomalarında 

ya da ustalık belgelerinde belirtilen mesleklerde çalıştıkları zaman mesleki 

yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

• İşçinin mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için sınava gireceği kuru-

luşların Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olması gerekir. 

• Bazı firmalar sınav öncesi eğitim verirlerken bazıları ise yalnızca sınav 

yapmakta ve herhangi bir eğitim vermemektedir. 

• İşçilerin girecekleri sınavlar mesleklerine göre değişirken firmalar arasında 

da sınav ücreti değişmektedir. 

• İşin ve mesleğin tehlike sınıfına göre değişen sınav ücretleri 1.000.- TL ‘ye 

kadar çıkmaktadır. 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Almak İçin Girilecek Sınav Ücretinin Ne 

Kadarı İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmaktadır? 
Mesleki yeterlilik belgesi ücreti, işsizlik sigortası fonundan karşılanabil-

mektedir. Ancak bunun için işçinin sınavda başarılı olması gerekir. Ayrıca;

a) Bakanlar Kurulu kararı ile 31.12.2017 tarihine kadar sınav ücretinin tamamı 

brüt asgari ücretin yarısını geçmemek şartı ile ödenmektedir.

b) 1 Ocak 2018 tarihinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar olan dönem için ise 

belge masrafı ve sınav ücretinin yarısı işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.

c) 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren de sınav ücretini işçiler ödeyecektir. 
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Tablo-2. İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanan Sınav Ücretleri

Örneğin 31.12.2017 tarihine kadar sınav ücreti 1.000.-TL olan bir sınav için 

işçinin sınavda başarılı olması şartı ile işsizlik sigortası tarafından 822.- TL’si 

karşılanmakta, geri kalanı ise işçiden alınmaktadır.

Hangi Meslekler İçin Mesleki Yeterlilik Belgesi Veriliyor?
Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tara-

fından yapılan düzenlemeler ile 179 meslek için belgelendirme yapılmıştır. 

Bunların içerisinde; 146 meslek tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfındadır ve 

48 meslek için belge alma zorunluluğu vardır. 

 Tablo-3. Mesleki Yeterlilik Belgesi Alabilen Mesleklerin Dağılımı

Kaynak: Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel İstatistikleri 
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Mesleklerde Yeterlilik ve Belgelendirme Zorunluluğu Nasıl 

Belirlenmektedir? 

Mesleki yeterlilik belgesi alınabilmesi için öncelikle meslek standartı be-

lirlenmesi gerekir. Mesleği yürütmek için gerekli olan nitelikler o meslek için 

belirlenen standartlara göre oluşturulur ve mesleki yeterlilik belgesi alınma-

sı için gerekli olan sınavın kriterlerini belirler. Ülkemizde meslek standartları 

Mesleki Yeterlilik Kurumunca belirlenir. 

Bir mesleğin yeterlilik belgesine ihtiyacı olup olmadığı Mesleki Yeter-

lilik Kurumu tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilen kuru-

luşların hazırladığı taslak meslek standartlarının Ulusal Meslek Standardı 

olarak tanınması ile belirlenir. Bu süreç aşağıdaki aşamalarla gerçekleştirilir:

* Yetkilendirilen kuruluşların hazırladığı taslak meslek standartları ilgili 

tarafların ve kamuoyunun görüşüne sunulur ve görüşler değerlendirilir.

* Gelen görüşler doğrultusunda şekillenen taslak meslek standardı 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitesinin görüşüne sunulur.

* Mesleki Yeterlilik Kurumu sektör komitesinde incelenen ve doğrulanan 

taslak meslek standardı Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu onayına 

sunulur.

* Standart, Resmi Gazete’de yayımlanarak Ulusal Meslek Standardı niteliği 

kazanır.
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Mesleki Seviyeler Nasıl Belirlenmektedir?
Meslekler seviyelere göre belirlenmiştir; seviyeler yükseldikçe mesleki 

yetkinlik de artmaktadır.
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Belge Zorunluluğu Olan Meslekler Nelerdir?
Mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olduğu meslek sayısı 48’dir. Ancak 8 

meslek için zorunluluk hali 25 Mart 2017 tarihinde başlayacaktır. 

Zorunlu olan meslekler Tablo 4’de yer almaktadır. 

Tablo-4. Mesleki Yeterlilik Belgesi edinmesi zorunlu meslekler
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Genel İşler İşkolunda Çalışanlar Hangi Belgeleri Alabilir?
Genel işler işkolunda çalışan işçilerin hangi belgeleri alabileceğini 

araştırmak için pilot belediye olarak Çankaya Belediyesi’ndeki işler ve iş 

tanımları incelenmiştir. Buna göre pilot bölge olan Çankaya Belediyesi’nde 

yapılan görüşme ve belediyeden alınan meslek listelerinin karşılaştırılması 

sonucunda Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen 179 mesleğin 85’i 

için mesleki yeterlilik belgesi alınması gerekmektedir. 

Tablo 5. Belediyelerde Mesleki Yeterlilik Belgesi Alınması Zorunlu Olan Meslekler

Tablo 5’de belge alınması zorunlu olan meslekler, Tablo 6’da ise belge 

alması zorunlu olmayan meslekler sınıflandırılmıştır. Buna göre belediyelerde 

çalışan işçilerin 64 meslek için belge alma zorunluluğu yokken, 21 meslek için 

belge zorunluluğu vardır.
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Tablo 6. Belediyelerde Mesleki Yeterlilik Belgesi Alınması Zorunlu Olmayan Meslekler
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Genel İşler İşkolunda Tanımlanmayan Meslekler İçin Durum Nedir? 
Mesleki yeterlilik kurumunca meslek standartı belirlenen 655 mesle-

ğin 179’u için mesleki yeterlilik belge düzenlemesi yapılmıştır. Pilot bölge 

olan Çankaya Belediyesi’nde yapılan meslek incelemesine göre, aşağıdaki 27 

iş için meslek standartı belirlenmiş ancak belge düzenlemesi yapılmamıştır. 

Tablo 7. Belediyelerde Mesleki Yeterlilik Belgesi için Standardı Belirlenen Meslekler



12 Emek Araştırmaları

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu Olmasına Rağmen Alınmazsa Ne 

Olur?
Tebliğ tarihlerinden itibaren 12 ay içerisinde belirlenen mesleklerde 

çalışan kişiler için mesleki yeterlilik belgesi alınması zorunludur. 

12 aydan sonra bu mesleklerde çalışan kişilerin belgesiz çalıştırılmaları 

halinde iş müfettişleri tarafından yapılan denetimde tespit edilmesi halinde 

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu 31. maddesine göre işverene kişi başı 

500.-TL olmak üzere para cezası verilecektir. 

Genel Değerlendirme:
Mesleki yeterlilik sistemi oldukça tartışmalı bir konudur. İşverenler, iş-

çilerin mesleki eğitim sorunu olduğu için nitelikli eleman eksikliği yaşadık-

larını savunurken, işçi sendikaları ise sorunun mesleki eğitim sorunundan 

çok istihdam yaratmayan yatırım politikaları ve iyi planlanmamış işgücü 

piyasası politikalarından kaynaklandığını savunmaktadır. 

Aslında eğitim sistemimizde meslek belgelendirmesi üç şekilde yapılmak-

tadır. Örgün mesleki ve teknik eğitim kurumlarında diploma; çıraklık eği-

timinde ustalık ve kalfalık belgesi, yaygın meslek eğitimi kurumlarında ise 

tamamlama belgesi verilmektedir.3  Ancak bu belgelere sahip işçiler, işgü-

cü piyasasında uzmanlık alanlarında istihdam edilememekte ve iş tanımı 

belirsizliği yaşamaktadır. Ayrıca yaptıkları işe uygun ücret ve sosyal haklara 

sahip olamamaktadırlar. Bu nedenle mesleki eğitim yetersizliği sorunu ka-

dar,  işçilerin mesleki bilgi ve becerisinin gerektirdiği işlere yönlendiril-

memesi de önemli bir sorundur. Her iki sorun da istihdam yapısı ile ilgilidir.

Mesleki yeterlilik belgesinin farkı da işçilere bu olanağı kısmen de olsa 

sunmasıdır. Ancak bu hizmetin özel şirketler aracılığı ile değil, kamusal bir 

hizmet olarak sunulması ve ücretsiz olması gerekir. 

Bu talep ile beraber; 

1- İşçilerin iş tanımları, mesleki eğitimleri dikkate alınarak yapılmalıdır. 

2- Tüm meslekler için mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu 

getirilmelidir.

3- Mesleki yeterlilik belgesi sadece kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

verilmeli ve piyasaya açılmamalıdır.

4- Mesleki yeterlilik belgesi ücreti, İşsizlik Sigorta Fonu’ndan ödenme-

melidir. 

3 Kerem Dursun Tezcan (2010), 
Türkiye Ve İngiltere’de Mesleki Yeterlilik Sistemleri: Türkiye Turizm Sektörü Örneği Uzmanlık Tezi, 
s. 43.
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