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ORDU VALiLiGiNE
(il Mill! Egitim Miidiirliigii)

ilgi:

a) 03/07/2002 tarihli ve 24804 saylh Resmi Gazete'de yaYlmlanan Mesleki ve Teknik
Egitim Yonetmeligi,
b) Ordu Vililigi il Milli Egitim Miidiirliigiiniin 14/04/2016 tarihli ve 48444908-215
E.4219124 sayIll yazlSl.

iliniz Fatsa Mesleki Egitim Merkezi MiidiirlUgiine kalfahk belgesi i9in ba~vuruda
bulunan Kiibra BDYUKTAG'm, italya'dan almI~ oldugu cilt bakIml ve giizellik meslek
belgesinin denklik Wemlerinde nasI 1 degerlendirilecegi hakkmdaki ilgi yaZlll1Z ve ekleri
incelenmi~tir.

ilgi (a) Yonetmeligin <;lfakhk egitimi dl~mda alman belgelerin degerlendirilmesi
b~hkh 242'nci maddesinde; "<;Irakhk egitimi dl~mda; Bakanhgm izni ile a91lan kurslardan
alman belgeler, fiili askerlik veya mahkt1miyet siiresi i9inde alman Mesleki egitime ili~kin
belgeler, hizmet belgesi veya bunun yerine gegen belgeler ile yurt dl~mdan alman belgeler,
91rakhk ve kalfahk doneminde gorulen teorik ve pratik egitime denklikleri a9lsmdan
degerlendirilir.
Degerlendirmede a~agldaki esaslar goz oniinde bulundurulur:
a) <;lrakhk egitiminde bir ogretim Ylh, 256 saat teorik egitim ile 8 saatlik 9alI~ma bir
giin kabul edilmek kaydlyla 200 i~ giinlUk pratik egitime denk saYlhr.
b) Bakanhgm izni ile a9Ilan kurslardaki teorik ders saatleri, 91rakhk egitiminde teorik
egitim, uygulama ve beceriye aynlan saatler ise pratik egitim saYlhr. Fiili askerlik gorevi
siiresi i9inde veya mahkt1m olunan siirede yapllan Meslekl 9ah~malar dahil, hizmet belgeleri
veya bunun yerine gegen belgeler de pratik egitim ka~lhgl olarak degerlendirilir.
c) OrtaokuI veya imam-hatip ortaokulunu tamamlayanlardan gordiikleri mesleki
egitim siiresi;
1) 256 - 511 saat arasmda olanlar, 91rakhk siiresi iki YII olan meslek dallan i9in iki, ii9
yIl oIan meslek dallan i9in ii9, dort yll olan meslek dallan i9in dort Yl1,
2) 512 - 767 saat arasmda olanlar, 91rakhk siiresi iki Yll olan meslek dallan i9in bir
bU9uk, ii9 yll oIan meslek dallan i9in iki, dort yll olan meslek dallan i9in ii9 yd,
3) 768 -1023 saat arasmda olanlar, 91rakhk siiresi iki Yll olan meslek dallan i9in bir,
ii9 ylI olan meslek dallan i9in bir bU9Uk, dort YII olan meslek dallan i9in iki Yll,
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4) 1024 saat ve daha fazla olanlar, ylrakhk suresi iki yll olan mesiek dallan iyin dokuz
ay; tiy Yll olan mesiek dallan i<;in bir Yll, dort YII olan meslek dallan i<;in bir buyuk Yll
meslekleri ile ilgili bir i~letmede yah~ml~ oldukianm beigelendirenler ile bir mesiek
dalmda pratik egitim kan;ahgl kabul edilen ba~anh hizmet stiresi ylrakhk egitimi suresinin iki
katl olanlar dogrudan kalfahk smavlarma ahmrlar.
Genel lise, mesIek! ve teknik ortaogretim programlanndan mezun oianiar He daha ust
duzeyde egitim gorenierden meslegi dl~mda bir alanda kalfahk smavma katllmak isteyenlerin
i~letmelerdeki yah~ma sureleri, tabi olacaklan egitim stiresinin iki kat! kadardlr. Bunlann
smavlarda muaf tutulacagl dersler, Ba~kanhgm gorU~u almarak ilgili birimlerce belirlenir.
d) Kalfahk smavmda ba~anh olanlardan artan hizmet stiresi en az be~ yIl olanlar
dogrudan, hizmet suresi be~ ylldan az olanlar ise bu sUreyi tamamladlktan sonra ustahk
smavma girerler.
e) Kalfahk ve ustahk belgeleri ile bunlarm yetki ve sorumluIukIanm ta~lyan diger
belgelere sahip olanlar, yah~ma surelerini ve mesieki egitimlerini beIgeIendinneIeri
durumunda birden fazia mesiek dahnda dogrudan veya smavla kalfahk ve ustahk belgesi
aiabilirier.
Bunlann, egitim program Ian goz onunde tutularak, hangi meslek dallannda dogrudan
veya smavla beIge alabilecekleri, smaviara girebiIme1eri iyin hangi derslerden egitime
aimaeaklan ya da muaf tutulacaklarma ve yah~malan gereken surelere ili~kin esas ve usuller
Ba~kanhgm gorG~ti almarak ilgili birimce belirlenir.
Birinei flkrada belirtilen beige ve kurumda yapllan yaygm mesleki egitimin
denkliginde, pratik egitim suresinin sigortah olmasl zoruniulugu aranmaz.", yine aym
Yonetmeligin Yurtdl~mdan aiman belgelerin degerlendirilmesi b~hkh 240'mcl maddesinde;
"Yurt dl~mda kalfahk veya kalifiye i~yilik belgesi alanlara kaIfahk, baglmslz i~ yeri ayma
yetkisi veren beIge veya ustahk belgesi alaniara da ustahk belgesi, dogrudan verilir.
Bunlann dl~mdaki diploma ve sertifika ile kazamlan mesleki yeterliliklere ili~kin beIgeIerin
denkligi, ilgili birimce yaplhr." hukumleri yer aimaktadir.
Aynea Yonetmeligin <;lrakhk egitimi sistemine ge9i~te isteneeek beIgeIer b~hkh
243 'uneu maddenin birinci flkrasmm (f) bendinde: "Yurt dl~mda mesleki egitim gorenler,
diploma veya belgeleriyIe gordukleri mesleki egitimin suresini ve derslerini belirtir beIge
veya varsa smavlarda aldlklan notlan gosterir belgelerin ash ile yetkilendirilmi~ makam,
kurum ve kurulu~larca yaplIml~ Tiirkye yevirisi istenir", Degerlendinne yetkisi ba~hkh
232'nei maddesinde de; "Meslek alan/dah Kanun kapsamma alman illerde ba~vuru ve
degerlendirme i~Iemleri valilikye belirlenen ve ylrakhk egitimi yapan mtidurlukye yiirGllilur.
Denklik belgesi ilgili mOdurltikye il milli egitim mudurlugune onaylatlhr.
Bu Yonetmelikte degerlendinne esaSl belirtilmeyen veya tereddude du~ti1en belgelerin
degerIendiriImesi ilgili Genel MudUrlukye yaplhr." denilmektedir.
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