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Öz Gıda İş 
Mesleki Yeterlilik ve 

Belgelendirme İktisadi 
İşletmesi

SEN DE
MESLEKİ YETERLİLİK 

BELGENİ AL
MESLEĞİNE SAHİP ÇIK !

Gıda sektör�nde çalışan işçilerin mesleki 
yeterlilik belgelerini alarak alanında uzman 

olduklarını göster�eleri ve nitelikli 
işg�cünün ar��asını sağlamak amacıyla 

çıktığımız bu yolda emin adımlarla 
y�r�mekteyiz.



Kurumsal internet sitemiz olan 
www.mesyeb.com sitesine giriniz.1

Sitemizde bulunan Online Başvuru 
kısmına tıklayınız.2

Açılan sayfada başvuruda bulunmak 
istediğiniz mesleği seçiniz. (Örneğin)3

Yeni açılacak sayfanın üst kısmında 
bulunan hızlı kayıt ol butonu ile ön 
başvurunuzu tamamlayınız.4

MESYEB ekibi olarak tamamladığınız 
ön başvuru sonucunda sizi 
bilgilendirmek ve başvuru için gerekli 
evrakları tamamlamak amacı ile geri 
dönüş sağlayacağız.

5

Bireysel başvuruda bulunmak için aşağıdaki 
adımları izleyebilirsiniz;

Gıda sektöründe mesleki yelerlilik belgesi 
almak için tek nokta başvurusu (toplu başvuru) 
ve ya bireysel başvuru yapabilirsiniz.

Tek nokta başvuruları (toplu başvurular) için 
aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;

1
İnternet sitemizde bulunan tek 
nokta başvurusu kısmına tıklayınız 
ve başvuru formunu indiriniz.

2 Başvuru formunu eksiksiz bir 
şekilde doldurup ıslak imzalı halini,

3
www.mesyeb.com sitesinde 
bulunan başvuru formunu her aday 
için ayrı ayrı ve eksiksiz bir biçimde 
doldurup ve ıslak imzalı halini,

4
www.mesyeb.com sitesinde bulunan 
belge kullanım sözleşmesini her aday 
için ayrı ayrı 2 nüsha halinde 
doldurup ıslak imzalı halini,

5
Sınava katılacak adayların hepsi için 
yatırılan toplu sınav ücretinin banka 
dekontunu, 
Elden ve ya kargo yolu ile MESYEB’e 
teslim ediniz.

1 1. 17UY0302 Fırın Ve Unlu 
Mamuller Üretim Operatörü 

22. 17UY0303 Çikolata Hamuru 
İşleme Operatörü (Seviye4)

3 3. 17UY0304 Çikolata ve Kakaolu 
Krema Hamuru Üretim Operatörü 

44. 17UY0338 Baharat ve Toz 
Karışımlar Hazırlama Operatörü 

5 5. 17UY0339 Kahvaltılık Gevrek 
Üretim Operatörü (Seviye4)

66. 17UY0340 Sebze ve Meyve 
Konservesi Üretim Operatörü 

7 7. 17UY0341 Sos Üretim Operatörü 
(Seviye4)

88. 18UY0352 Bitkisel Yağ Üretim 
Operatörü (Seviye4) 

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan 
akreditasyon belgesini almış ve Mesleki 
Yeterlilik Kurumu tarafından gıda 
sektöründe belgelendirme yapmak üzere 
yetkilendirilen ilk ve tek belgelendirme 
kuruluşu olan MESYEB olarak belge 
verdiğimiz ulusal yeterlilikler aşağıdaki 
gibidir;


