
Mesleki Yeterlilik 
Akademisi

Online Mesleki Yeterlilik 
Video Eğitim Platformu



Kısa bir süre için



  Online Sınava Hazırlık’da İlk
Akademi, zorunlu ve teşvik kapsamında olan mesleki yeterlilik belgesi sınavına 
hazırlıkta 7/24 online video eğitim platformu ile bir “ilk” niteliği taşıyor.
 

 Uzman Kadro
MYA, Ulusal Yeterliliklerin hazırlanmasında önemli görevler almış, sayısız mesleki 
yeterlilik sınavı deneyimi olan A sınıfı iş güvenliği uzmanları ile çalışıyor.
 

 İşçiye Özel Sistem Kullanım Kolaylığı!
İşcilerin, sistemi sorun yaşamadan kullanabilmesi için sistemde “anında izle” 
özelliği geliştirilmiştir.
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Mesleki Yeterlilik Akademisi, tüm sektörlerin temel 
ihtiyacı olan nitelikli işgücü sorununa kalıcı çözüm 
üretebilmek amacı ile teknolojik imkanları kullanarak 
gelistirdigi yenilikçi bir yaklaşımla faaliyetlerini 
desteklemektedir. Hedefi iş piyasası aktörlerini 
destekleyecek ve farkındalık yaratacak bir sistemin 
öncüsü olma bilinci ile varlığını korumaktır.  Sistemin 
sürdürülebilirliğini sağlamak ve ekonomik katma deger 
yaratmak temel ilkesidir.

Mesleki Yeterlilik Akademisi, tüm faaliyetlerini nitelikli 
işgücü istihdamına katkı vermek üzere kurgualamıştır.  
Sınav ve belgelendirme süreçlerine ilişkin olarak, ulusal 
yeterlilikler çerçevesinde tanımlı ilkeleri temel alarak 
geliştirmiş olduğu sistem çıkar çatışması yaratmayacak 
şekilde tarafsızlık esasını güvence altına alacak şekilde 
kurgulanmıştır. Verdigi hizmetlerin kalite güvencesini, 
ulusal standartlari kullanarak, garanti altına almıştır.

118 Eğitim Seti ve 647’den Fazla Online Video Yeterlilik Eğitimlerinde  
İlk ve Tek Platform..

Vizyonumuz : 

Misyonumuz:



KONU : 
Türkiye’de ilk ve tek Online Mesleki Yeterlilik Video Eğitim Platformu

SORUN : 
İşverenlerin mesleki yeterlilik belgeli işçi ile çalışması zorunludur ve idari 
para cezası vardır.

İŞLEYİŞ :
İşçinin istediği yerden, istediği cihazdan, istediği zaman alabileceği eğitim ile          
mesleki yeterlilik sınavına hazırlanması

SONUÇ : 
a)  Sınav öncesi eğitimler için zaman ve işgücü kaybının önlenmesi

b) İkinci ve üçüncü sınavlara gerek kalmadan ilk sınavda başarı 

c)  İşveren kazanımları  (Başarılı işçinin sınav ve belge ücreti iadesi + 54 aylık SGK prim 
desteği + Nitelikli Personel + Zaman tasarrufu )
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Türkiye’nin önemli ihtiyacı olan 
nitelikli işgücünün sağlanması için 
online video eğitim konusunda 
önemli çalışmalar yapan Berk 
Medya, bu doğrultuda MYA 
projesini gerçekleştirmiş ve farklı 
sektörlerin hizmetine sunmuştur. 
Berk Medya, medya ve yazılım 
alanlarında diğer çalışmalarını da 
sürdürmektedir. İmza attığı projeler 
arasında ASO 1.OSB’nin AB destekli 
“İşsiz gençlere iş fırsatları projesi” 
filmi de bulunmaktadır.

BİZ KİMİZ ?

Berk Medya, Mesleki Yeterlilik 
Akademisi (MYA) projesini 

gerçekleştiren ve geliştiren, 
medya ve yazılım alanlarında 

hizmet veren dinamik bir 
şirkettir. 



NE YAPIYORUZ ?

NASIL YAPIYORUZ ?

Belgeli işçi çalıştırılması zorunlu meslek dallarında sınava girecek 
adaylara yönelik online video eğitim platformu hizmeti veriyoruz.

Green Box stüdyo ortamında MYK mesleki yeterlilik sınavlarında deneyimli, 
iş güvenliği uzmanları ile hazırlanmış online video eğitim platformunu 
kullanıma hazır olarak sunuyoruz.

Mesleki yeterlilik sınavlarına hazırlık için ouşturulan online video eğitim 
setleri, çağımızın son teknolojileri kullanılarak; akıllı tahta ile Green Box 
stüdyo ortamında hazırlanmıştır.
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Tehlikeli ve çok tehlikeli meslek dallarında mesleki yeterlilik belge 
zorunluluğu vardır. İşveren mesleki yeterlilik belgeli işçi çalıştırmak 
zorundadır.  Adayların 7/24, istedikleri yerde ve zamanda, istediği cihaz 
(telefon, tablet, bilgisayar) ile sınava hazırlanabilmeleri için online video 
eğitim platformu geliştirilmiştir. Platform üzerinde  bütün süreç online, 
anında ve hatasız yürütülmektedir. İşçiye verilen şifre ile kolay kullanım 
sağlanmıştır. Sistemde “kayıt – online alışveriş, faturalandırma, lisans 
üretimi, takip ve raporlama gibi bütün süreçler online olarak anında 
gerçekleşmektedir.  Yönetici ve işçi için ayrı ayrı süreci takip ekranları 
sağlanmaktadır. 

KONU : 

Türkiye’de ilk ve 
tek Online Mesleki 
Yeterlilik 
Video Eğitim 
Platformu



MYA alanında uzman nitelikli eğitmenler ile çalışmaktadır.  Eğitmenlerimiz 
Mesleki Yeterlilik Kurumunun ulusal yeterliliklerinin hazırlanma sürecinde 
ve MYK sınavlarında görev almış, İş güvenliği belgesine sahip uzmanlar dan 
oluşmaktadır.

Gelişmiş teknolojiye sahip profeyonel green box stüdyo ve akıllı tahta ile 
hazırlanmış mükemmel görüntü ve ses kalitesinde eğitimler sayesinde 
öğrenme sürecini keyifli hale getirirken kolay öğrenme yöntemi 
kullanılmaktadır. 

İnşaat ve metal sektöründe sınav başvurularının ortalama %70’ni 
kapsayan 15 meslek dalında 118 eğitim seti ve 647’den fazla online video 
eğitim ile hizmet sunan MYA belge zorunluluğu olan diğer meslek dalları 
konusunda da çalışmalarını genişletmektedir.

İşveren, mesleki yeterlilik belgeli işçi istihdam ederek ceza ile 
karşı karşıya kalmayacak, üstelik “Belge, Sınav, 54 aylık SGK 

Prim destekleri” teşvik kapsamında.
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5544 sayılı Kanun 
gereğince; tehlikeli ve 
çok tehlikeli sınıfa giren 
ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca 
yayımlanan tebliğlerde 
belirtilen mesleklerde 
MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgesi olmayan kişiler 
çalıştırılamamaktadır.   
(Kaynak : Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK))

Belgesiz işçi  çalıştıran 
işletmelere işçi başına 
idari para cezası 

uygulanmaktadır. Ayrıca 
belgesiz işçi iş güvenliği, 
iş kalitesi ve firma imajı 
açısından tehlikelidir.

İşçinin belge sahibi 
olabilmesi için eğitim 
desteği ve ikinci ve 
üçüncü sınavlara kalma 
riski vardır. Buda işveren 
için para, zaman ve iş 
gücü kaybıdır;. Ayrıca 
aday başarısız olduğunda 
ödenen sınav ve belge 
ücreti geri alınamaz.

SORUN : 

Belgesiz işçi  
çalıştıran 

işletmelere işçi 
başına idari 
para cezası 

uygulanmaktadır. 
Ayrıca belgesiz 

işçi iş güvenliği, iş 
kalitesi ve firma 
imajı açısından 

tehlikelidir.



ÇÖZÜM :

İşveren veya işçi kendi sektörüne göre eğitim gerektiren meslek dallarını 
seçer ve buna göre eğitim setine karar verilir.  Kayıt ve e-fatura  işlemlerinin 
birkaç dakika içerisinde tamamlanmasından sonra eğitim seti online 
olarak adaya anında sunulur.İşveren kendi özel ekranından süreci izler  ve 
adayın hazırlık aşamasını denetler. 

Ayrıca yönetim panelinden işleyiş raporlarına ulaşabilir. İşçi ise kendi özel 
ekranında video eğitimlerin izleme geçmişlerini grafik olarak görebilirken 
aynı ekranda mesleğe özel ders notlarına anında ulaşabilir. Eğitmene yazılı 
olarak soru sorabilir.Eğitim tamamlandığında “Eğitim Katılım Belgesi” 
sahibi olur ve bu belge sistem üzerinden sorgulanabilir.

Platform üzerinde  bütün süreç online, anında ve hatasız yürütülmektedir. 
İşçiye verilen şifre ile kolay kullanım sağlanmıştır. Sistemde “kayıt – online 
alışveriş, faturalandırma, lisans üretimi, takip ve raporlama gibi bütün 
süreçler online olarak anında gerçekleşmektedir.  
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SONUÇ : 

İşveren belgesiz işçi çalıştırırsa 
idari para cezası öder. Online video 
eğitim sistemi ile İşçi sınav öncesi 
hazırlık eğitimini iş gücü kaybı 
olmadan teknolojik olarak alır 
ve ilk sınavda başarılı olabilmesi 
sağlanır. İşveren ve sektör açısından 
çalışanın mesaisinden olmaması 
büyük bir kazanımdır.İşveren veya 
işçi tarafından ödenen sınav ve belge 

ücreti aday sınavda başarılı olursa 
teşvik kapsamında geri alabilir.
İşveren işçi başına 54 aylık SGK prim 
teşvikinden faydalanır. Sisteme 
nitelikli personel katılmış olur; 
İş kazalarının önlenmesi açısından 
bu tür nitelikli eğitimlerin önemi 
büyüktür. İSİG iş kazası verilerine 
göre 2017’de Türkiye’de kayıtlara 
geçmiş 2006 ölüm vakası yaşanmıştır. 



İstediğiniz yerde, 

İstediğiniz zaman, 

İstediğiniz cihazda 

Mesleki yeterlilik belgesi sınavına 
hazırlanarak vakit, nakit kaybı yaşamadan, 
ilk sınavda başarıya ulaşın.
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BÜTÜN SÜREÇ, 
ONLİNE VİDEO EĞİTİM PLATFORMU 
ÜZERİNDEN, ANINDA YÜRÜTÜLÜYOR. 
 

Kurumsal veya Bireysel kayıt formu online 
olarak doldurulur. Online ödeme ile satın 

alınan video eğitim setleri anında  
kullanıma sunulur.

Ödeme gerçekleştikten “kullanıcı 
panelinde” “e-fatura” anında sunulur.

1- Online Kayıt ve Ödeme

Kayıtlı üyelerin online video eğitim 
setlerini yazılı olarak da takip 

edebilmeleri için ders notları meslek 
bazlı sisteme eklenmiştir.

4- Ders Notları

Kullanıcı kendisine tanımlanan video setininin 
tamamına çalıştığında, sistem online “katılım 

sertifikası” sunar. Sunulan sertifika MYA 
sistemi üzerinden sorgulanabilir.

7- Katılım Sertifikası

2- e-Fatura

Kayıtlı üyeler anlayamadıkları konular 
ile ilgili soru sorabilirler, uzmanlar bu 

soruları kısa sürede yanıtlarlar.

5- Soru & Cevap

Sistem kullanıcının hangi meslek dallarında 
kaç üyeliğin olduğu gibi detaylı bilgileri 

filtreleyerek sunar.

8- Raporlama 

İşçilerin sorunsuz sistemi kullanabilmesi 
için “anında izle” özelliği geliştirilmiştir. 
Tek buton ile sistem kullanım kolaylığı!

3- Sistem Kullanım Kolaylığı 

- Sistem, kullanıcıların video setini 
izleyerek çalışma sürelerini kaydeder. 

- Yetkili, işçinin video seti çalışmalarını sistem 
üzerinden % olarak raporlayabilir.

- Adaylar çalışmalarını grafik olarak görebilirler.

6- Yöneticiye ve İşçiye Çalışma Raporu



NOT : 
 



www.meslekiyeterlilikakademisi.com.tr
Gsm: 0553 878 78 59   -  Tel: 0 312 255 55 99
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