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oDALARA 2019/76 sAYlLl GENEIGE

Bilindiği üzere; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıtarafından hazırlanan "Mesleki
Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere iıişı<in rebıig" :
Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştİr.

Anılan Tebliğ gereğince;

Tehlikeli ve Çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı
yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Mesleki yeterlilik kurumu Mesleki yeterlilik
Belgesine sahip olmayan kişilerin (33OB sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış
olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve ünjversitelerin
mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık
belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı
aranmaz.) bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamayacağ ı,

Ayrıca, bu tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekilleri hakkında 5544
sayılı Kanunun ek 1'inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince işlem yapılacağı hüküm altına
alınmıştır.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatk6r|arımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Meh et lLDAĞ Ad DERE
Genel Se eter Birlik B kanı

Ek: Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler ('1 syf)

Fabrika|ar Mh. Hasan Tahsin cd, No:33 07090 ANTALYA
le|: +90 242 334 5656 , Faks: +90 242 334 5659 ae5ob@ae5ob.o rg,tr
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