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Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Oğrenmelerin Tanınması, Denklik ve ölçme
Değerlendirme |şlemleri ile ilgıli U5uı ve Esaslara ilişkin Yönerge,de 09/09/2021 tarlhli ve
31 460254 sayılı Makam Olur'u ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre,

. "Önceki Öğrenme|erin Tanınması ve Denklik Esasları'' başlıklı 5'inci maddesinin
2'nci fıkrası;

"Bu YönergeYe göre; Bakanlıkça veya Bakanlık ile diğer kurum ve kuruluşların iş birliği
sonucunda verilmiŞ veya yurt dışından alınmış; diploma, öğrenim durum belgesi, MyK Mesleki
yeterlilik Belgesi, öğrenim belgesi, yüz yüze eğitimi tamamlama belgesi, tasdlkname, kurs
bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, hizmet belgesi ve İŞruR kurs bitirme belgesi/sertifikası
önceki öğrenmelerin doğrulanması süreçlerinde değerlendirmeye tabi tutulacak
belgelerdir.' şeklinde değiştirilmiştir.

o "Kalfalık ve Ustalık Sınavları'' başlıklı 7'inci maddesinin 6'ncı fıkrası;

"Ustalık veya İŞyeri Açma belgesine sahip olup aynı alanda farklı bir daldan belge almak
için Ek-1 Form ile başvuru yapanlar, ustalık sınavına alınırlar." şeklinde değiştirilmiştir.

. "Önceki Öğrenmelere İlişkin aelgelerin Değerlendirilmesi" baş|ıklı B'inci
maddesinin 3'üncü fıkrası;

"Prim döküm belgesinde meslek kodunun olmaması veya kişinin beyanı ile farklılık
göstermesi durumunda; a) Ek-1 Formdaki Hizmet Belgesi bölümünün işyeri tarafından
doldurulup onaylanması halinde işyerinin beyanına göre, b) İşyerinin kapandığınıVergi Dairesi
veya sosyal Güvenlik kurumundan belgelend iren lerin ise kendi beyanına göre, işlem
yapılır." şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı maddenin 4'üncü fıkrası;

'Bağ-Kur hizmet belgesindeki hizmet süresi ile vergi dairesinden onayIı vergi mükellefiyet
belgesindeki hizmet süresi farklı olanlar ile emekli olduktan sonra kendi namına iş yeri açanların
hizmet süresi, vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesine göre hesaplanır," şeklinde
değiştirilmiştir.

ı "Doğrudan Belge Düzenlenecek H6llef başlıklı 13'üncü maddesinin 5'inci fıkrası;

"Kanun kapsamına alınmadan önce; a) Bakanlık ve meslek odaları iş birliğiyle verilmiş olan
kalfalık ve ustalık belgeleri; llgili meslek odalarından alınacak resmi yazı ile doğrulanması halinde
Kanunun 35 inci maddesi kapsamında dengi belgelerle değiştirillr. Meslek odalarının ildeki üst
kuruluşları, kapsama alınan meslek daIlarında verdikleri belgelerln listelerini, kapsama alma
tarihini izleyen 30 9ün içinde il milli eğitim müdürlüğüne gönderir. b) (a) bendi kapsamında
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kalfalık ve ustalık belgesi düzenlenmeyen ve Kanun kapsamına alınan 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanununa göre vergiye tabi olmayan üretici ve yetiştiricilerin faaliyet gösterdiği meslek dalları ile
14/4/2021 tarih ve 31454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kuyum Ticareti Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre faaliyet gösterilen meslek dallannda, ilgili odalbirlik veya resmi
kurumlara kayıtlı olduğunu belgelendiren lerden, kapsam tarihinden önce en az iki yıl kayıtlı
olanlara kalfalık belgesi, en az beş yıl kayıtlı olanlara ise ustalık belgesi Kanunun 35 inci maddesi
kapsamında doğrudan düzenlenir.' şeklinde değiştirilmiştir.

Bununla birlikte "Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, DenkIik ve
Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usulve Esaslara İlişkin yönerge'nin güncel hali ekte yer
almaktadır.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sa natkarla rım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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MiLLi EĞiTiM BAKANLIĞI öNcnri öĞnnNırnr,nniN TANINMAsI, DENKLiK vE
ör,çı,rn »rĞrnr,rxoinırn işı,ruı-nni iı,n ir,ciı,i usur, vE EsAsLARA iLişKiN

YoNERGE

niniNci söLüNl
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE, 1- (l) Bu Yönergenin amacı 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hiikümlenne

göre yürütiilecek önceki öğenmelerin tanlnmasl, önceki öffenmelere ilişkin belgelerin
değerlendirilmesi, denklik iş ve işlemleri, ölçme ve değerlendirme ile ilgili usul ve esasları

belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükiimlerine göre

bireyin Örgür/yaygln eğitim veya serbest Öğenmeler yoluyla edindiği Öğenme kazanrmlarrnrn

doğrulanması, denklik iş ve işlemleri, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme ile ilgili usul ve

esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (Değişik: 8l4l20l9 - 1134043 sayılı Makam Oluru) (l) Bu Yönerge,

51611986 tarihli ve 3308 sayh Mesleki Eğitim Kanunu, I0l712018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi

Gazete,de yayımlanan l sayllı cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında cumhurbaşkanlığı

Karamamesİnin 301 inci maddesi ve ,7l9l20l3 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete,de

yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğaetim kuıumlan yönetmeliğinin 63/4 maddesine

dayanılarak hazırlanmıştır.
Tınrmlar
MADDE 4- (l) Bu Yönergede geçen;

a) Genel Müdüliik: ıııılıi ıgitl- Bakanhğı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel

Müdürlügünü,
b) Kanun: 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununu,
c) Komisyon: Önceki öğrenmelerin tanınması ve denklik komisyonunu,

ç) MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,
aj ııvr Mesleki yeterlilik Belgesi: Mesleki yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış,

bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden belgeleri,- 
e) 

-Ögrenme 
KazanlmÜrı: Herhangi bir ö$enme sürecinin tamamlanmaslndan sonra

bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri,' fl Öıç-" 
*ve 

dğerlendirme' yeri: Ölçme değerlendirme kriterlerine göre beceri sınavı

yapmaya uygun okuVkurum vey_a işletmeyi,
g) 

-&ceki 
Öffenme: tlrgtln egİtim, yaygın eğıtim velveya serbest öğenme yoluyla

edinilen öğrenme kazanımlarınr,

ğ)ierbest öğrenme: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında verilen eğitimle edinilmeyen,

bir amai veya niyeiolmaksızın-turan,iun o5"rmeden, bilinçli ve niyetlenmiş öğenmeye kadar

deneyime dayalı her tiirlü ögrenmeyi.' h) Uiusal Meslek 
-Standaidi: Bir mesleğin başan ile icra edilebilmesi için, Mesleki

Yeterlilik Kurumu tarafindan kabul edilen, gerekli bilgi, beceri, tavır Ve tutumlann neler olduğunu

gösteren asgari normları,



ı) Ulusal Yeterlilik: Ulusal meslek standardı. veya uluslararasr standartlar temel ahnarak

hazırlanan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafindan onaylanan ve belgelendirme

süreçlerinde kullanılan dokümanı,
i) (Ek: 8/4/2019 _ 7134043 sayllt Makam oturu) Bakanhk: Milli Eğitim Bakanlığını,
j) (Ek: s/4/2019 - 7134043 §ayılı Makam Oluru) e-Sınav: Basılı evrak kullanılmaksızın,

sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her tiirlü işlemin elektronik otamda ve

bilgisayarlar aracılığıyla yapılan sınavı,
ifade eder.

iriNci BöLüM
Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Esasları, Belgelerin ve Başvurularrn

Değerlendirilmesi ile Ölçme Değerlendirme
Önceki öğrenmelerin tanınmasr ve denklik esasları
MADDE 5- (1) Bu Yönergeye göre yapılacak iş ve işlemlerde, bireyin örgürı,ıyaygın

eğitim veya serbest öğrenmeler yoluyla edindiği ögrenme kazanımlarr kalfalık Ve ustalık

tİlgelerine erişimde değerlendirilir. Önceki öğenmelerin tanrnması ve denkliği; ulusal meslek

sta;dartları, ulusal yeterİilikler ve ilgili alaıı,/dalın çerçeve öğetim programları ile kazandınlması

amaçlanan öğrenme kazanımlan esas alınarak yapılacak ölçme ve değerlendirmelerle sağlanır.

(2) @eğişik: 091091202| ,31460254 sayılı Makam Oluru) Bu Yönergeye göreı

Bakanlıkça veyiBakanlık ile diğer kurum ve kuruluşların iş birliği sonucunda verilmiş Veya }urt
dışlndan alınmlş; diploma, öğenim durum belgesi, MyI< Mesleki yeterlilik Belgesi, öğenim

beigesi, yüz ytize eğitimi tamamlama belgesi, tasdikname, kurs bitirme belgesi, yetki belgesi.

sert]fika,' hizmet bilgesi ve İşrun kurs bitirme belgesi/sertifikası önceki öğenmelerin

doğrulanması süreçlerinde değerlendirmeye tabi tutulacak belgelerdir,

Kalfalıt</Ustalık srnav ve belgelendirme başvurusu
ıran»n 6_ (1) Önceki öğreimelerin tanınmas, kapsamında kalfalık/ustalık srnavlarına

başı.uru, Kalfahk{Jstalık Sınavı Bişwru Formu (Ek_l) ile yapılır. Sınavlara başwru yapabilmek

,ç;n 
"o' 

u, 22 yaşını bitiımiş, ikdğetim okulu mezunu Veya ortaokul/imam hatip ortaokulu

öğrenimini tamamlamış olmak gerekir.- --0i Önceki ogr"rmelein tanınması ve denklik başrurusunun mesleki eğitim merkezi

p.og.u-, uygulayan ik,l/ku*- müdürlüklerine srnav döneminin başlangıcından en az bir ay
'on.".*in. kuJa, yaprl-as, gerekir. Süresi içerisinde yapılmayan başr,urular, bir sonraki sınav

dönemi için kabul edilir.
(j) saşr"rru yaptığı halde srnavlara katılmayanlar ile slnavlarda başarılı olamayanlar,

tekar sinava glrebiımel çin yeni slnav döneminden en az bir ay önce dilekçe ile okul/kurum

müdürlüğüne başwrmak zorundadır.

kalfalık ve ustalık sınavları
MADDE7-(1)BuYönergeninaltıncımaddesininbirincifikaslndabelirtilenşartlan

taşıyanlardan;
a)ırıesıeğiileilgilibirişteçalıştığnıSosyalGüvenlikKurumundan(Ekibareı81412019

_ 7134043 suyıi ırlrı.um oluru)'veya-e_Devletten alınacak işyeri unvan listeli prim dökümü

*vu gug-r*İizmet belgesi ile bİrlikİe vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesi,

b) Mesleki ve teknik eğitim veren örgün veya yaygın eğitim okul ve kurumları ile 5580

,uyrı, Ö^i Ögretim Kurumlali Kanununa 96." uç,i_ş kurumlartİan veya }urt dlşından alınan

belgeler,
c)Fiiliaskerlikveyamahkümiyetsüresiiçindealınanmeslekieğitimeilişkinbelgeler,
ile belgelendirm"l .r.ffiİ" mesleki egiİim _merkezi 

proglamı kapsamında bulunan bir

meslek alaıı,/dahnda öğreırme kaz'anlmlarrna sahip oldugunu Ek_l Foım ile beyan edenler kalfalık

sınavlarına alınır. (Değişik: irİlllZOZO - 533rİ10 sayılı Makam Oluru) Bunlardan üçüncü

;;;iy" ;"rgm eğitim liurs lıitirıne telgesi veya kurs&urslar süresi toplamı en az 468 saat olan

;;y;*,";i;r" liurs bitirme belgeleriĞ sahip olanlar ilgili alan/dalın kalfahk beceri sınavına

alrnrrlar.



(2) Kalfalık yeterliğini kazanmış olup mesleklerinde en az beş yıl çalışmış olduğunu Ek-l
Formda beyan edip Sosyal Güvenlik Kurumundan (Ek ibare ı 8l4l20l.9 _7134043 sayılı Makam
oluru) veya e-Devletten ahnacak işyeri unvan listeli prim dökümü veya Bağ-Kur hizmet belgesi

ile birlikte vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesi ile belgelendirenler ustalık
sınavlarına ahnırlar.

(3) Başwru tarihinde; mesleklerinde en az beş yıl çahşmış olduğunu Ek-1 Formda beyan

edip Sosyal Güvenlik Kurumundan (Ek ibare ı 8l4l20|9 - 7134043 salrlı Makam oluru) r,eya

e-Devletten alınacak işyeri unvan listeli prim dökümü veya Bağ-Kur hizmet belgesi ile birlikte
vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesi ile belgelendirenler öncelikle kalfalık
sınİvlarına alınırlar. Bunlardan başarılı olanlar, kalfalık belgesini almaya hak kazandıkları

dönemden sonra açılacak ilk ustalık sınavlarına alınır.
(4) (Değişik |ll3l2020 - 5331510 sayılr Makam Oturu) Mesleki Açık Öffetim Lisesi

yiz yize eğitimi tamamlama belgesi, dördüncü seviye yaygın eğitim kurs bitirme belgesi veya

İ<urs/kurslar süresi toplamı en az 756 saat olan yaygın eğitım kurs bitirme belgelerine sahip olup

Ek-l Form ile başwru yapanlar, ilgili alan/daldan ustalık beceri sınavına alınırlar,
(5) 1986-19s7 eğitim öğıetim yılından itibaren üç yıl süreli mesleki ve teknik ortaöğretim

programlanndan mezun olup Ek_l Form ile başluru yapanlar, diplomasında yazılı olan

6oııırn/uıun ite ilgili olarak, mesleki eğitim merkezi programı kapsamındaki bir meslek dalından

ustalık beceri sınavlarına alınırlar. (Tablo- l )
(6) (Değişik: 0gl}gt202l - 31460254 sayrh Makam Oluru) Ustalık veya İşyeri Açma

belgesine süip olup aynı alanda farklı bir daldan belge almak için Ek_ l Form ile başwru

yapanlar, ustalık sınavına alınırlar.
(7) (Değişik: |ll3l2020 _ 533l5t0 sayılı Makam oluru) MYK Mesleki Yeterlilik

Belgesi sahibi [işilerin Ek_ı Form ile başııırmaları halinde, üçüncü seviye MyK Mesleki
yetlrlilik Belgesine sahip olanlar kalfalık sınavına, dördüncü ve daha üst seviye Myk Mesleki
yeterlilik Belğesine sahip olanlar ise ustalık srnavrna alrnırlar. Hangi alaıı/daldan kalfalık/u,stalık

srnavlna giril;bilecegine ilişkin tablo, Mesleki yeterlilik kurumuırun görüşü alınarak Geırel

Müdürlükçe hazırlanır ve güncellenir.
(8) Bu madde kapsamında yapılan sınavlarda başarılı olanlardan;

u)'siınci, tlçtın*, dorotiııcü, altıncı ve yedinci fıka kapsamındaki adaylara Kanunun 35

inci maddesi,
b) İkinci fikra kapsamındaki adaylara Kanunun 28 inci maddesinin (c) bendi,

c) Beşinci fıkra kapsamındaki adaylara Kanunun 29 uncu maddesi

hükümlerine göre belge düzenlenir.

Önceki öğrenmelere ilişkin belgelerin değerlendirilmesi
MADDE-s_ (l) Farklı ,a-unlariu yapılan çallşmalara ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim

gün sayıları toplanarak değerlendirilir. Değirlindirmede her_30 gün bir aylık çalışma. olarak kabul

J,titi., an"uk.ük..... sigorta primi yatırılmasl durumunda 30 günü aşan primler dikkate alınmaz,

Kamu kurumlarında kadrolu çalışanlardan hizmet cetveli istenir,

(2) Hizmet değerlendirmesinde l8 yaşın altındaki hizmetler göz önünde bulunduruimaz.

iıi @"ğışiı.,-os l0gl202l _ 3|46ıJ254 sayılr Makım oluru) Prim döküm belgesinde

meslek kodunun olmamasr veya kişinin beyanı ile farklılık göstermesi durumunda;

a) Ek_l Formdaki Hizmet Belgesi boıü.linün işyeri taraflndan doldurulup onaylanması

halinde işyerinin beyanına göre,"-"^---- 
ui işv..i"i" ı<ağndig,nı Vergi Dairesi veya Sosyal Güvenlik Kurumundan

belgelendirenlenn ise kendi beyanına göre.

işlem yapılır.
İ+l b"ğlşll., 0gt)gl202l - 3|460254 sayılı Makam Oluru) Bağ-Kur hizmet

uelgesinoeti iılziıet stiresi ile vergi daıresinden onayh vergi mükellefiyet belgesind_eki iizmet

sürJsi farklı olanlar ile emekli oldu]ktan sonra kendi namına iş yeri açanların hizmet süresi, vergi

dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesine göre hesaplanır,



(5) Değerlendirme, belgelerin aslı ile yapılır. Hizmet belgesinin aslı olmak kaydıyla
öğrenim belgelerinin onaylı örneği geçerli kabul edilir.

(6) Mesleki ve teknik eğitim veren örgün veya yaygın eğitim okul ve kurumları ile 5580
sayıh Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılmış kurumlarda; öSenme kazanımlarına dayalı
programları tamamlayanlara verilen belge[er, 1urt dışından alınan belgeler, fiili askerlik veya
mahkfımiyet süresi içinde alınan mesleki eğitime ilişkin belgeler, ustalık sınavı başwrusuna esas

olan çalışmışlık süresinin hesaplanmasında değerlendirilir.
(7) Mesleki eğitim veya kurs sürelerinin saat olarak belgelendirilmesi istenir.
(8) Meslek alarıldalı ile ilgili her tür mesleki eğitim ve kurs belgelerinin süreleri

toplanarak değerlendirilir. Her l60 saat bir aylık çahşma süresi olarak kabul edilir. Bu şekilde
hesaplanacak süre, ustalık sınavı başrıırusuna esas olan çahşma süresinden düşülür.

(9) Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının ara sınrflarrndan aynlanlar ile kalfalık
belgesini Kanunun 16 ncı maddesi hükümlerine göre almış olanların, alanlannda olmak kaydıyla,
aları/dal eğitimine devam ederek başardıklan her dönem için altı ay, her sınıf için bir yıl ustalık
sınavı başıurusuna esas olan çalışma süresinden düşülür.

(10) Fiili askerlik veya mahkümiyet süresi içinde yapılan hizıetlerin çalışma siiresinden
sayılabilmesi için yazıh olarak belgelendirilmesi gerekir. Bu durumda olanlardan sigorta prim

belgesi istenmez.
(ll) ortaögTetim kurumundan mezun olan Veya ara sınlflanndan alrılanlar; kalfalık ve

ustalık sınavlannda, daha önce başarılı oldukları derslerden muaf tutulur.
(l2) Yurt dışından alınan belgelerin değerlendirilmesi, belgenin aslının o ülkenin

Türkiye,de bulunan konsolosluklarınca veya geldikleri ülkedeki Türkiye cumhuriyeti
konsoiosluğunca tasdik edilmiş Ve noter yeminli tercüman tarafindan onaylanmlş Türkçe çevirisı
ile yapılır. Bu madde kapsamnda başluru yapanlardan sosyal güvenlik prim dökümü istenmez.

(13) (Mülgı: lll3l2020 - 5331510 sayılı Makam Oluru)
Başvurularrn değerlendirilmesi
uıınr 9- (1) Değerlendirme işlemleri il milli eğitim müdürlügü bünyesinde kuıulacak

önceki öğenmelerin tanınmasl ve denklik komisyonunca yapılır. Komisyon, mesleki ve teknik

eğitimdei sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, öncelikle mesleki egitim

ııierkezi programl uygulayan mesleki ve teknik oılaöğretim krrrumlanndan olmak üzerel ildeki

mesleki ve teknik' ortaöğretim kurumlannda görevli müdür/müdür yardımcılarr arasından

görevlendirilen en az üç kişiden oluşur.
(2) İl milli eğitim müdürlüğiince yetki verilen mesleki eğitim merkezi programı uygulayan

mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlan, önceki öğenmelerin tanrnmasl ve denklik başrı.ırulannı

kabul eder, ön değerlendiıme yaparak (Ek_1) Form ile eklerini, Başwru Değerlendirme Listesi

(Ek_2) ve Buşor.J Son ç Belgesini (Ek_3) Komisyona gönderir. Başıurusu uygun bulunanlann

i:uş*- Sonuç Belgesi (ık_ıl ro-isyon başkanınca onaylanı.r. Başwru Değerlendirme Listesi

(Ek-2) iki nüsha, Başruru Sonuç Belgesi (Ek-3) üç nüsha olarak düzenlenir,

(3) Komisyon, yapılan başr,urularr, sı.navlarrn başlangıcından en geç üç hafta önce

değerlen<lirerek sınavlara girmeye hak kazananları belirler,_

(4) Değerlendirmeierde iereddüde düşülen konularda Genel Müdürlüğin görüşü alınır.

Sınav dönemleri ve ölçme değerlendirme yerleri
MADDE 10_ (Değişık: Ltınllg _7134043 sayrlı Makam oluru) (1) Kalfahk ve ustahk

srnavlarr, her yıl şubat,"nisan, haziran, ağustos, ekim ve aralık aylarında, il milli eğitim

müdürlüi<lerinci il merkezi ve iİçelerde beliİlenen okul/kurum veya işletmelerde gerçekleŞtirilir,

İhtiyaç halinde, Bakanlık tarafindan belirlenen alan ve illerde her ay sınav yapılabilir,

(2)Becerisınavıyapılacakölçmevedeğerlendirmeyeri,srnavınyapılacağıalaıı/dalda
,ygula*, çerçeve öğİtim programları doğrultusunda hazırlanmış olan beceri sınavı

Jlğeı*oirr"" k it".ı"rine uygun iiakine, teçhizat, donatlm ve araç_gereç yeterliliği dikkate

alınarak belirlenir.



(3) (Ek 8l4l20|9 - 7134043 sayılı Makam Oluru) Teorik sınavların e-Sınav şeklinde
yapılması ve sınava girecek aday sayısının en az l0 olması hAlinde birinci fıkradaki takvime bağlı
kalınmaksızın sınav yapılır.

İl sınav komisyonu
MADDE 11- (t) İl milli eğitim müdürlüğinde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu

müdür yardlmcısı/şube müdürüniin başkanlığında, ildeki mesleki eğitim merkezi programı

uygulayan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının müdürleri veya sınavlardan sorumlu müdür

yardımcılarının katılımıyla il sınav komisyonu oluşfurulur.
(2) it sınav komisyonu üyeleri, her yıl eylül ayında bir yıllık süreyle görevlendirilir.

Üyelerden herhangi birinin ayrılması durumunda, il milli eğitim müdürlüğünce yeni üye

görevlendirmesi yapılır.
(3) İl sınav komisyonu; kalfalık ve ustalık sınavlarına yapılan müracaatlara göre, alan/dal

teorik sınavlannın hangi okul/kurumda ve beceri srnavlarının hangi ölçme değerlendirme yerinde
yapılacağını planlar.

Sınav komisyonu kuruluşu ve sınavların uygulanışı
MADDE 12- (1) Sınav komisyonu; okul/kurum müdürüniin veya görevlendireceği müdür

yardımcısının başkanlığında en az iki alan öğretmeninden, beceri sınavlarında ayrıca ilgili meslek

odaları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından sınav yapılacak alanla ilgili en az

usta öğretici/eğitici personel olarak görev yapan en az bir temsilcinin kahllmıyla oluşturulur.

okul/kurumda yeterli alan öğretmeni bulunmadığı takdirde diğer örgün ve yaygın eğitim

kurumlarından görevlendirme yapıhr. Buna rağmen öğetmen temin edilememesi hilinde en az

birisi ilgili alarr öğetmeni veya öncelikle alanında ders okutan kadrolu uzman ve usta öğetici
olmak ğartıyla diğer alan öğretmenleri de görevlendirilebilir. İlgiti meslek odası temsilcisinin

sınava gelmediği durumlarda sınav komisyonu mevcut üyelelle görevine devam eder,

(z) ı,ı"iı.ı. odalarınca sınav komisyonunda görevlendirilenler ikı yıl süreyle görev

yaparlar. İlgili kuruluşlar, gerekti gördüklerinde temsilcilerini değiştirebilirler
(3) bkuVkurum müdürlüflunce hazırlanan slnav programrna göre, üyelere görevleri sınav

döneminden önce bildiritir. sınavların yapılacağı meslek dalları ile slnavların şekli, yeri, günü ve

saatini gösterir bir çizelge ite kalfalık ve ustalık slnavlarına girecek olanların mesleklere göre

listeleri, sınav gününden önce duyurulur.
(4) sınav komisyonu, slnavın başlama saatinden en geç bir saat önce toplanı.r. sınav

soruları, cevap anahtarları ve not baremi, sınav komisyonunca slnavtn başlama saatinden önce

hazırlanıp komisyon başkanı tarafından onaylanlr. Uzun süre hazırlık gerektiren beceri

sınavlarında, sınav komisyon başkanının uygun bulması durumunda bir gün önceden hazırlık

yapılabilir.
(5) soru kiğltlarında sınav süresi ile her sorunun puan baremi belirtilir. soruların açık ve

anlaşılır olması ve öğenme kazanımlarının tamamının ölçülmesi esastır,

(6) Teorik srnav, cevap anahtarına ve puan baremine göre komisyon üyelerince birlikte

incelenir. Verilen puanlar, sınav köğldı değerlendirme cetveli ile sınav k6ğıtlarınln üst kısmında

yer alan böliirne soruların slra numarasl esas olmak üzere geçirilir. sınav kiğıtları, sınav

komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır.
(7) Sinavlann değerlendirilmesi ile ilgili bütün işlemler bittikten sonra kalfa ve usta

aduy,nın aıdıgı puantar, luan çizelgesine yazılır ve sınav komisyonu başkanı ve üyelerince

imzalanır.
(8)(Değişik:814l20:rg-7|34043sıyılıMakamoluru)Teoriksınav;alaıı/dalların,alan

ortat oeisıeii iĞ dal derslerindeki ösenme kazanlmlarından, çoktan seçmeli olarak hazırlanacak

toplam 50 soru üzerinden tek oturumda yapılır. ortak dersler ile seçmeli derslerden slnav

yapılmaz.
(9)(Değişik8t4t2}]rg-7134043sayrlrMakamoluru)Teoriksınavınsüresi80

dakikadir. Beceri sınavının süresi ise ilgili mesLek dalının ölçme değerlendirme kriterlerine göre

sınav komisyonunca belirlenir.



(l0) Beceri srnavı komisyonu üyeleri, gerektiğinde sınav gününden bir gün önce sınav
komisyon başkanı veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında toplanarak, sınavın
uygulanışı ile ilgili esas ve usulleri belirler. Mesleğin özelliğine ve srnav ortamrnln kapasitesine
göre beceri sınavlan l0 (on) kişiye kadar bir oturum olacak şekilde planlanabilir. Sınava girecek
aday saysının fazla olduğu alarıldallar için birden fazla komisyon oluşturulabilir.

(11) Beceri sınavları sınav başlangıcmdan bitişine kadar kesintisiz kamera kaydı alhna
alınır. Kamera kayıtları dijital ortamda ilgili okuVkurum müdürlüğü tarafindan bir yl saklanır.

(l2) Beceri sınavlannda kullanılacak sarf malzemeleri aday tarafından temin edilir.
( l3) Okul/kurum müdürlüğü, sınav komisyonları oluşturma, onaylarını alma, gizlilik ilkesi

içerisinde sorulann hazırlanmasını sağlama iş ve işlemlerini yürütür.
(l4) Her srnav salonu için iki salon görevlisi, her beş salon için bir yedek görevli

görevlendirilir. Salon görevlileri sınavın başlama saatinden en geç 30 dakika önce görev yerinde
hazır bulunur.

(15) Sınav komisyon başkanı, içinde soru kitapçığı/köğıdı ve cevap kiğıtları ile yoklama
[isteleri bulunan srnav soru zarflannı salon görevlilerine imza karşılığında teslim eder.

(16) Sınav komisyon başkanı, sınavın özelliği ve katılımcı sayrsının çokluğu nedeniyle
birden çok sınav salonrı/yeri oluşturulması durumunda salon görevlileri ile sınav komisyonu
arasındaki irtibatı sağlamak üzere yedek görevlileri görevlendirebilir.

(17) Okul/kurum müdürlüğü, T.C. kimlik kartı/nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü

belgelerinden bin ile sınava giriş belgesini kontrol eder ve üzerinde cep telefonu, telsiz, radyo ve

berızeri iletişim araçlan ile sözlük, hesap makinesi ve silah bulunmaksızın adayları sınav binasına

alır.
(18) okul/kurum müdürlügü, sınav süresince, görevliler dışındaki kişilerin binalara

girmemelerini ve sınav salonlaından çıkan adayların sessiz ve hızlı bir şeki[de binalardan

ayrılmalannı sağlar.
(19) okuVkurum müdürlügü, bütün slnav salonlarında slnavln a}.İrl Saatte başlamaslnı Ve

ilk 30 dakika içinde hiçbir adayn sınav salonunu terk etmemesini sağlar. Slnavın başlamasından

itibaren 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alrnır.
(20) Slnav komisyon başkanl, sınav sırasında, salon görevlilerini kontrol eder,

gerektiğinde uyarır, smavın sorunsuz yapılmasını sağlar.- -(21) §alon görevlileri, görevli olduklan salonda sınavın kurallara uygun olarak

gerçekleştirilmesini saglar, sınav bitiminde içinde soru kitapçıkları/köğıtları, cevap kAğıtları,_ salon

loÜama listelerl varsa diger evrakların bulunduğu zarfı, sınav komisyon başkanına teslim eder.

(22) Smav komisyon başkanı, snav cevap kiğıtlarının İlgili sınav komİsyonu taraflndan

okunmaiını, uygulama srnav sonuçları ile birleştirilerek başarı değerlendirmesi yapılmasını, buna

dair listenin hazırlanmasını ve ilanını sağlar.
(23) Sınav evraklan dosyası, srnav sonucunun ilanından sonra bir yıl süre ile saklanır- Bu

stire içınde yargıya intikal eden adaylara ait srnav ewakı, yargı süreci sonuçlanıncaya kadar

saklanır.
(24) (Değişik 8l4l20lg _ 7134043 sayılr Makam oluru) Teorik sınavlarda, yanlış

cevaplaİ dİkkate ulirmadun sadece doğru cevaplar üzerinden, beceri sınavlarında ise Bakanlıkça

her ajaıı/dal için hazırlanan beceri sınavı değerlendirme kiterlerine göre l00 üzerinden puanlama

yapılır. Teorii< sınava girmek ve beceri sınavrndan en az 50 almak şartıyla, teorik sınavın 0/n4O,ı

ile beceri sınavının %o6O'ının toplamı 50 ve üzeri olanlar başarılı sayılır. Teorik sınavdan en az 50

alıp beceri sınavnda başarısız olanlar, teorik sınava tekrar girmek zorunda değildir.

(25)(Ek:8l4l20l9-7134043sayılıMakamoluru)Teoriksınavlarrne-Sınavşeklinde
yaprlması 

-durumunda 
sınav uygulama esasları ile sınav yapılacak a|anldal]lar Bakanlıkça

belirlenir.
(26)(Ek:l|l3l2020_5331510sayrMakamoluru)Adaylar,becerisınavsonuçlarrna,

sorrçiur.rn iıurr,rı takip eden 5 iş günü içerisinde yazılı olarak okuvkurum müdürlüğüne itirazda

bulunabilir. yapılan itiraz aog*ıisunda kamera kayıtları, sınav komisyonunda görev alanların

dlşında, bu maddenin birinci fikrasındaki hükümler kapsamnda okul/kurum müdürlüğünce,



okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise illilçe milli eğitim müdürlüğlnce
oluşturulan komisyon tarafından en geç 5 iş günü içerisinde incelenip değerlendirilerek adayın
nihai puanı belirlenir. İl genelinde yeterli öğetmen bulunmaması durumunda smavda görev

aIanlar tekar görevlendirilebilir.
Doğrudan belge düzenlenecek hiller
MADDE 13- (1) l916/1986 tarihinden önce çıraklık okulu diploması alanlara; ilgili alan

altındaki bir daldan, Kanunun 35 inci maddesi kapsamında doğrudan kalfalık belgesi düzenlenir.
(2) Mesleki ve teknik ortaöffetim programlarından 1985-1986 eğitim öğetim yılı sonuna

kadar mezun olanlara, diplomasında yazılı olan meslekleri ile ilgili olarak, mesleki eğitim merkezi
programı kapsamındaki bir meslek dalından bir defaya mahsus olmak üzere Kanunun geçi,cı |lb-2
maddesi kapsamında doğrudan ustalık belgesi düzenlenir. (Tablo- l )

(3) Üç yıl süreli mesleki ve teknik ortaöğetim kurumu veya mesleki ve teknik eğitim
merkezi mezunlarından, alanlannda Bakanhğa bağlı olgunlaşma enstitiilerinin iki yıllık kurs

programlanndan belge alanlara, almş olduğu kurs belgesi ile ilgili bir daldan Kanunun 29 uncu

maddesi kapsamında doğrudan ustalık belgesi düzenlenir.
(4) 8/8/19s3 tarihli ve 18l29 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesisatçılan

Hakkrnda Yönetmelik hükiimlerine göre düzenlenen kurslardan;
a) Elektrik tesisatçılığı birinci sınıf veya 1985_1986 eğitim öğetim ylı sonuna kadar

ikinci sınıfyetki belgesi alanlara doffudan ustalık belgesi,

b) 1985-1986 eğitim ögretim ylından sonra ikinci slnıf elektrik tesisatçılığı yetki belgesi

alanlara, ustalık beceri sınavında başarılı olmaları hilinde ustahk belgesi,

c) Üçiincü sınıf elektrik tesisatçılığı yetki belgesi alanlara, doğudan kalfalık belgesi.

Kanunun 35 inci maddesi kapsamında düzenlenir.
(5) (Değişik: 0gl}gl202l _ 31460254 sayılı Makam Oluru) Kanun kapsamına alınmadan

önce;
a) Bakanlık ve meslek odalan iş birliğiyle verilmiş olan kalfalık ve ustalık belgeleri; ilgili

meslek odalarından alınacak resmi yazı ile doğrulanması halinde kanunun 35 inci maddesi

kapsamında dengi belgelerle değiştidlir. Meslek odalarınln ildeki üst kuruluşları, kapsama alınan

meslek dallarında ,erdikıeri beğelerin listelerini, kapsama alma tarihini izleyen 30 gün içinde il
milli eğitim müdürlüg-une gönderir.

b) (a) bendikapsimnda kalfalık ve ustalık belgesi düzenlenmeyen ve kanun kapsamına

alınan 193 sayılı Gelir vergisi kanununa göre vergiye tabi olmayan üretici ve yetiştiricilerin

faaliyet gösterdiği meslek dalları i|e I4l412021 tarih ve 3 l454 sayılı Resmi Gazete,de yayımlanan

l<ul,ı]m Ticareti Hakkında yönetmelik hükümlerine göre faaliyet gösterilen meslek dallarında,

iıgiıi oaaitirıiı< veya resmi kurumlara kayıtlı olduğunu belgelendirenlerden, kapsam tarihinden

önce en u, iki yıl kayıtlı olanlara kalfalık belgesi, en az beş 1r1 kayıth olanlara ise ustalık belgesi

Kanuıun 35 inci maddesi kapsamında doğrudan düzenlenir,

(6)Yurtdışındakimeslekieğitimkuruluşlarındankalfahk,kalifiyeişçilikveyabunlara
eşdeğer mesleki yeterlilik belgesi aianlara kalfalık belgesi, ustaltk belgesi veya buna eşdeğer

mesĞki yeterlilik belgesi alailara da ustalık belgesi Kanunun 35 inci maddesi kapsamında

doğrudan verilir.
(7)Bumaddekapsamındabelgealmakisteyenler(4/bmaddesihariç)Ek-4Dilekçeile

müracaat ederler.

üçüNcü BöLüM
son Hükümler

Ustalıkeğitiminedevamveustaİiğreticilikeğitimi(Değişikbaşlık:11/3/2020_
5331510 salrlı Makam Oluru)

MADDE 14- (1) Bu Yönerge kapsamında kalfalık belgesi alanlar ile daha önce bu

belgeye sahip olanlardan, Karrnun 1O"uncu maddesindeki kayıt şartlannı taşıyanlar J?..l:i:"n,ftu
mesleki eğitimlerine devam eJebilirler. Bunların kayıtları ile başarı durumları Milli Eğitim



Bakanlığı ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir. Başarılı olanlara

Kanunun 28 inci maddesinin (b) bendi kapsamında ustalık belgesi düzenlenir.
(2)(Ek:1ll3l2020_5331510sayılıMakamoluru)ortaöğTetimKurumları

Yönetmeliğinin 7OlA maddesinin ikinci fıkrasl kapsamında yapılan iş pedagojisi kursları uzaktan

eğitim yoü ile de düzenlenebilir ve sınavları e-Sınav şeklinde yapılabilir. Kursu başarıyla

tamamlayanlara usta öğreticilik belgesi verilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15_ (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri

uyguIanır.
yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 16- (l) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren,

a) Eylül 2002 tarihli ve 2540 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "3308 Sayılı Mesleki

Egitim Iİanunu,nun Geçici l,inci ve z,inci Maddelerinin Uygulanmasına ilişkin_ yönerge" ue

eüeri ile .,3308 Saylı Mesleki Eğitim Kanunu,nun Geçici 9,uncu Maddesinin Uygulanmasına

İlişkin Yönerge" ve ekleri,' 
b) Ma'yıs 2004 tarihli ve 2560 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Hizmet Belgesi

(Denklik için Başluru Formu)", "Geçmiş Hizmetleri Belgelendirme Formu", "3308 Sayılı

üesleki njitim Kanununun Geçici 1 inci Maddesine Göre Başıuru Formu" ve "3308_ Sayılı

Mesleki Egitim Kanununun Geçici 9,uncu Maddesine Göre Yapllacak Tamamlama Eğitimi

Başıuru Formu",
c) Ağustos 20l l tarihli ve 2647 sayılı Tebliğler Dergisinde yaymlaıan "3308 Sayılı

Mesleki Eğitim Kanunu,nun Geçici l,inci ve 2,inci Maddelerinin Uygulanmasına Ilişkin

Yönergede beğişiklik Yapılmasına Dair Yönerge" ve ekleri,

d) Çİutlrt ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüflıınün 06,4,2005 tarihli ve

B.08.0.ÇYG.b. ı 5.04.03.5 ı 0/4_ i9i9 sayı,iı yazısl ile uygulamaya konulan *Lise 
v^e Dengi okullar

ı. Ön 
' 
Lisans Düzeyinde Eğitim ü..en ru_mıurdan Mezun olanların çıraklık Eğitimi

iup"u.rnau Bulunan 
'satış 

ıle-manlıgı Meslek Dalındaki U^ygulamalann Denkliği.Kitapçığı" ile

u. İitupç,grn ruıim ve TerLiye Kuruli Başkanlığ ının 2016lZ097 tarihli ve 6069 sayılı uygun görüş

;;,ri; lmcellenmiş hali olan "sat,ş iı"-anl,gı .D.enklik 
Değerlendirmeleri ve 

^Bir 
Meslek

1qı.-, eı,,"rrau Diğer \.,ieslek Dallanndan Belge Almak isteyenlerin Modüler yapıya Göre Alması

Gereken Fark Dersleri" dokümanı ve ekleri,
e)BuYönergekapsamındakiişveişlemlerleilgiliBakanlıkçadahaönceyayımlanmış

genelge ve talimatlar,
vürürlükten kaldınlmıştır.
eüia- üADDE, i_ B,, yon.rgenin yayımlandlğı tarihten önce yap.ılan denklik

buşo.]_ıur,,'buş** sahibinin talebi halinJe, bu Yönerge hükümlerine göre önceki başvuruda

verdiği belgeler üzerinden yeniden değerlendirilir,'"*" aE?i.iıvıl»»n z_ t»"ğişii: ll/3/2020 _ 533r5t0 sayılı Makam oluru) 1996_1997

egitim tı$eiim yılı ve daha oirleii'yrllardu ilkokulu bitirmiş o1anlann değerlendirme işlemleri

iı?"t ı İşı"_*ı ile yapılır. İıtotuıu bitirmeden ayrılmış olanlar ile bu 
, 
Yönergenin 6 ncı

maddesinin birinci fıkrasındaki eğitim şartını taşlmayanlardan açık ögİetim otaokulu kayıt

şJ".., ,.eı"v"nların, kalfalık/u.Ğlrk s,na, başıuruları açık ösetim ortaokuluna kayıt olmaları

halinde kabul edilir.*^---a;iici-ırlaooı.3_ 
Hayat Bovu Öğenm9 .Genel 

Müdürlügü tarafından uygulanan

'.Türkiye'de Hayat Boyu tlgenİrİ"n,n delştiİilmesi Pro;esi-I" kapsamında Bakan Onayı ile

vup,ı.* on."tl ofoenmeierin ün*u$ sınavların<la verilen belgeler, belge vhibinin Ek_4 Dilekçe

iı" uuş*r.u., hJıinde Kanunun 35 inci maddesi kapsamında dengi belgelerle değiŞtirilir,

Yürürlük
MADDE r7- (l) Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer,

Yürütme
MADDE 18- (l) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür,


