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GİRİŞ 
 

 

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının sınav ve belgelendirme süreçlerini 

tarafsız, adil, geçerli ve güvenilir bir şekilde yürütmesini sağlamak amacıyla Mesleki Yeterlilik 

Kurumu (MYK) tarafından bir dizi kalite güvence unsuru uygulanmaktadır. Ulusal meslek 

standartları ve ulusal yeterliliklerin sektör komiteleri tarafından doğrulanması, kamuya açık 

bir şekilde yayımlanması, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmak üzere başvuran 

kuruluşların TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite olması zorunluluğu, 

Yetkilendirme Kriterleri ve Uygulama Rehberi doğrultusunda MYK tarafından 

gerçekleştirilen programlı ve programsız denetimler, iç ve dış doğrulama faaliyetleri ile Teorik 

ve Performansa Dayalı Sınavlar için Kamera Kayıt Rehberi doğrultusunda alınan kayıtlar bu 

kalite güvence unsurları arasındadır. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca 

düzenlenen sınavlarda uygulama birliğinin sağlanması ve sınav uygulamalarının iyileştirilmesi 

amacıyla Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar için Uygulama Rehberi hazırlanarak kalite 

güvence unsurları arasına eklenmiştir. 

 

Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar için Uygulama Rehberi ile yetkilendirilmiş 

belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen sınavların, 

 

 MYK mevzuatı çerçevesinde yürütülmesi, 

 Tarafsız, adil, geçerli ve güvenilir bir şekilde yapılması, 

 İş sağlığı ve güvenliği ile hijyen tedbirleri alınarak gerçekleştirilmesi, 

 MYK görünürlük kurallarının uygulandığı sınav alanlarında gerçekleştirilmesi, 

 Ulusal yeterliliklerde belirlenen ölçme esaslarının detaylandırılması 

hedeflenmektedir. 
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 Tanımlar ve Kısaltmalar 
 

Bu rehberde geçen; 

a) Aday: Ulusal yeterliliklere göre belgelendirilmek üzere başvuru yapan ve yeterliliğe 

giriş şartlarını taşıyan kişiyi, 

b) Değerlendirici: İlgili ulusal yeterlilikteki değerlendirici ölçütlerini karşılayan ve 

yetkilendirilmiş veya yetkilendirme sürecindeki belgelendirme kuruluşu tarafından 

adayların teorik bilgi düzeylerini ve performanslarını ulusal yeterliliklerde 

tanımlanan şartlar doğrultusunda ölçmek ve değerlendirmek üzere görevlendirilen 

kişiyi (sınav yapıcı), 

c) Denetim Ekibi: MYK denetimlerini gerçekleştirmek üzere ilgili denetim için 

görevlendirilmiş baş denetçi, denetçi, yardımcı denetçi, teknik uzman, gözlemci ve 

diğer görevlendirilen kişilerden oluşan ekibi, 

ç) Dış Doğrulama Ekibi: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının dış doğrulama 

faaliyetlerini yürütmekle görevlendirilen Mesleki Yeterlilik Kurumu personeli ile 

Kurum dışından kişilerden oluşan ekibi, 

d) Gözetmen: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen 

sınavlarda sınavları kamera kaydına almak ve sınav düzenini sağlamak üzere 

görevlendirilen ve değerlendirici ölçütleri aranmayan, kuruluşta tam ya da kısmi 

zamanlı çalıştırılan personeli, 

e) İç doğrulayıcı: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında iç doğrulama 

faaliyetlerini yürüten ve kuruluşun belgelendirme kararını veren organında görevli 

olan kişiyi, 

f) KKD: Kişisel Koruyucu Donanımları, 

g) Kuruluş: Yetkilendirilmiş veya yetkilendirme sürecindeki belgelendirme 

kuruluşlarını, 

ğ) Kurum: Mesleki Yeterlilik Kurumunu, 

h) Sınav: Teorik, mülakat ya da performansa dayalı olarak gerçekleştirilen ve ulusal 

yeterliliklere uygun tasarlanmış sınavları, 

ı) Sınav Alanı: Kuruluşlar tarafından teorik ve performansa dayalı sınavların 

gerçekleştirileceği tüm alanları 

i) Sınav ID: MYK Web Portal üzerinden açılan her bir sınava verilen benzersiz kod 

numarasını, 

j) Sınav yeri uygunluk kontrol formu: Teorik ve performans sınav alanlarının iş sağlığı ve 

güvenliği kuralları ve ilgili ulusal yeterlilik(ler) açısından uygunluğuna, sınav güvenliğine, 

yeterli sayıda ve uygun (kalibrasyonu ve bakımı yapılmış, vb.) sınav materyalinin bulunup 

bulunmadığına ilişkin değerlendirme yapılmasında kullanılan formu,  

ifade eder. 
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1. Genel Kurallar 
 

 

Bu rehberde belirtilen tüm kurallar ulusal yeterliliklerde, mevzuatta ve Kurum 

tarafından yapılan resmi bildirimlerde aksi belirtilmedikçe uygulanır. 

 

A. Kuruluşun Yükümlülükleri 

1. Hazırlık, iş sağlığı ve güvenliği; 

a) Kuruluş, sınav alanlarını (kendine ait, sözleşme ile temin, gezici) uygun 

yöntemle (tapu, kira sözleşmesi, sözleşme/protokol, vb.) temin eder ve bu 

alanların ilgili sınavları gerçekleştirmeye uygunluğunu kanıta dayalı şekilde 

değerlendirerek uygun olanları MYK Web Portal’de sınav merkezleri arasına 

ekler. 

b) Kuruluş, sınav alanlarında ve bu alanlara ulaşılmasında kullanılan geçiş ve 

bekleme alanlarında gerekli tüm iş sağlığı ve güvenliği ile sınav güvenliği 

önlemlerinin alınmasını ve uygulanmasını sağlar.  

c) Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler Çocuk ve Genç İşçilerin 

Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. 18 yaşını 

doldurmamış kişiler anılan Yönetmelik kapsamında yer almayan mesleklerde 

MYK mesleki yeterlilik belgesi sınavlarına alınamaz. 

ç) Kuruluş, tüm sınav alanlarında görülebilir boyutlarda sadece kendi kuruluşuna 

ait logo ile akreditasyon ve yetkilendirme markalarını içeren görünürlük 

materyalini (kırlangıç bayrak, branda, bez afiş, tabela, aday ile sınav 

görevlilerinin kullandığı ekipmanın üzerine yapıştırılabilen tak-sök materyaller, 

vb.) bulundurur. Adayların ve denetim ekiplerinin sınav alanını rahat 

bulmalarını sağlayacak yönlendirici tedbirleri alır. 

d) Kuruluş, sınav alanında bulunan adayları ve diğer kişileri (değerlendirici, 

gözetmen, denetim ekibi, iç doğrulayıcı, vb.) sınav alanlarında uyulması gereken 

iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, acil durum prosedürlerine ve sınav esnasında 

oluşabilecek risklere ilişkin bilgilendirir. 

e) Kuruluş, düzenlenecek her sınavda sınav başlangıç saatinden en az 1 saat önce 

ilgili mevzuat doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alındığını, 

Kurum tarafından belirlenen kurallara uyulduğunu ve ulusal yeterlilik(ler)te yer 

alan şartların sağlandığını kontrol eder ve sınav alanlarının uygunluğunu sınav 

yeri uygunluk kontrol formu ile kayıt altına alır. 

f) Sınav alanlarında iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli tedbirlerin 

alınmadığı, sınav gereçlerinin hazır olmadığı, sınavlarda kullanılacak makine 

ve ekipmanların kontrol, bakım ve kalibrasyonlarının yapılmadığı, vb. 

durumların sınav yeri uygunluk kontrolünde tespit edilmesi halinde kuruluş 

sınavı sınavdan en az 1 saat önce MYK Web Portal üzerinden iptal eder. Sınav 

iptalinin süresi içerisinde yapılmaması durumunda mevzuata uygun sürede MYK 

Web Portal üzerinden Kuruma bildirimde bulunur. 

g) Her bir Sınav ID içerisinde icra edilecek sınavlar en fazla 2 güne yayılabilir. 

ğ) Her bir Sınav ID’si içerisinde gerçekleştirilen sınav oturumlarından son sınav 

gününden itibaren 10 gün içinde ilgili Sınav ID’nin sonuç bildirimi MYK Web 

Portal’e yapılmalıdır.  

h) Kuruluşların aldığı "Belgelendirme kararı" adayın girmiş olduğu son geçerli 

sınav sonucunun bildirildiği tarihten itibaren en fazla 10 gün sonrasına kadar 

alınmak zorundadır ve belge karar tarihi/ belge geçerlilik tarihi bu tarihi 

geçemez. (Çelik Kaynakçısı gibi uluslararası standartlara dayalı UY’ler 

müstesnadır.)  
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ı) Belgelendirme kararı alınan kişiler için, belge masraf karşılığını yatıran 

adayların belge basım talepleri bekletilmeden en geç 10 gün içerisinde 

yapılmalıdır.  

i) Sınav alanının uygunluk kontrolü teorik ve performans sınavları için ayrı ayrı 

ve aşağıdaki şartlara uygun kontrol araçlarıyla yapılır. 
 

Teorik ve Performans Sınav Yeri Uygunluk Kontrol Formlarında: 

a) Sınav alanının yeterli fiziki şartlara (aydınlatma, sıcaklık, ses vb.), sahip 

olduğunu gösteren, 

b) Kurum tarafından belirlenen şartlara uygun görüntülü ve sesli kayıt 

alınabilmesine elverişli olduğunu gösteren, 

c) Sınav alanında iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli uygunluk kontrolünün 

detaylandırılarak yapıldığını gösteren, 

d) İş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli uyarı ve levhaların varlığını kontrol 

eden, 

e) İlgili ulusal yeterlilik, sınav türü, sınav senaryosu ve sınava katılacak aday sayısı 

ile uyumlu olacak şekilde ve yeterli miktarda sınav gereci, çalışır durumda 

ekipman ve malzeme ile kişisel koruyucu donanımın mevcudiyetini 

değerlendiren, 

f) Bakım ve kalibrasyon gerektiren cihazların periyodik takibinin yapıldığının ve 

sürece ilişkin dokümanın güncel olduğunun kontrol edildiğini sorgulayan, 

g) Sınav alanının sınırlarının belirlenerek sınav güvenliğinin sağlandığını 

sorgulayan, 

h) Sınav alanında görülebilir boyutlarda kuruluş logosu ile akreditasyon ve 

yetkilendirme markalarını içeren görünürlük materyali bulunduğunu kontrol 

eden, 

i) Sesli ve görüntülü kayıt alınmasını sağlayan ekipmanın varlığına ilişkin kanıtları 

sorgulayan, 

j) Adaylar arası mesafe ve oturma düzeninin kontrol edilerek kamera açısı 

içerisinde aynı anda en fazla kaç kişinin sınava girebileceğini değerlendiren, 

k) Engelli veya itina gösterilmesi gereken kişilerin (varsa) özel ihtiyaçlarının 

karşılandığını sorgulayan, 

l) Değerlendirmeyi yapan kişi bilgileri ve imzası ile değerlendirme tarihi, saati 

ve sınav ID bilgisine yer verilen, 

maddeler yer almalıdır. 

2. Sınav Güvenliği ve Geçerliliği; 

Kuruluş, 

a) Sınav alanı içerisinde; ilgili sınava kayıtlı ve Kuruma bildirilmiş adaylar, sınav 

görevlileri (değerlendirici, gözetmen ve iç doğrulayıcı, oyuncu vb.) dış 

doğrulama ekibi ve denetim ekibi dışında kimsenin bulunmaması için gerekli 

etkin tedbirleri alır. Ayrıca sınav alanında tek bir adayın sınavı icra edilirken diğer 

adayların sınav alanında bulunmaması ve sınavı yapılan adayı 

izlememesi/dinlememesi için gerekli önlemlerin (sınava girecekler için bekleme 

alanları, sınavdan çıkanların ortamdan uzaklaştırılması vb.) alınması 

gerekmektedir. Sınavda kayıtlı olan adaylara kendi sınavından önce gözetmen, 

oyuncu vb. bir görevde yer veremez. Kuruluşların iç denetim/iç 

tetkik/inceleme/izleme gibi gerekçeler ile sınav alanında yukarıda sayılan ve 

MYK’ya bildirilenler dışında kişileri görevlendirmesi halinde bu durum yazılı 

olarak sınav evrakları arasında saklanmalıdır.  
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b) Sınava katılan adaylara sınav süresince dışardan müdahale olmaması, sınav 

sırasını bekleyen adayların kopya almasının engellenmesi ve gizliliği sağlanması 

gereken sınav materyallerinin ve sınav kayıtlarının dışarı sızmasını engellenmesi 

için gerekli tedbirleri alır. 

c) Sınav alanının adayların sınav performansını olumsuz etkilemeyecek koşullara 

sahip olmasını ve ergonomi açısından uygunluğunu sağlar. Bu kapsamda 

adaylara tahsis edilmiş sıra, masa, sandalye, ekipman, tezgâh, vb. sınav gereçleri 

ile sınav alanı koşulları (ses, aydınlatma, havalandırma, vb.) sınav 

gerçekleştirmeye elverişli hale getirir. 

ç) Basılı sınav gereçlerini güvenliği sağlanmış ve kapalı bir şekilde (önceden 

belirlenmiş kapalı zarf, plastik kelepçeli kutu vb.) sınav alanına getirir; sınav 

başlamadan önce adayların huzurunda ve kamera kaydı altında açar ve sınav 

bitiminde kamera önünde güvenliği sağlayarak kapatır. 

d) Sınav görevlilerinin, sınavın olağan akışı haricinde gerçekleşen tüm durumlar 

için, mümkün olduğunca kamera önünde açıklama yapmasını ve her koşulda 

tutanak tutmasını sağlar.  

3. Bilgilendirme; 

a) Kuruluş, sınav başlamadan önce kamera önünde adaylara uymaları gereken sınav 

kurallarını açıklar, sınav başlangıç ve bitiş saati ile hangi süreler içerisinde ve 

hangi durumlarda adayların sınavdan çıkabileceği hususları bildirir. Sınav 

alanında adayların sınav süresini takip edebileceği şekilde saat bulundurur. Saat 

bulundurulmayan durumlarda adayların dikkatini dağıtmayacak şekilde belli 

aralıklarla kalan süreyi hatırlatır. 

4. Erişilebilirlik; 

Kuruluş, 

a) Engelli ya da dezavantajlı başvuru sahibinin özel durumunu, mesleğin niteliği ve 

ilgili mevzuat kapsamında, sınavlara katılma ve mesleğin icrası açısından sakınca 

oluşturup oluşturmadığı açısından değerlendirir ve başvuru sahibini bilgilendirir.  

b) Engelli veya itina gösterilmesi gereken adayların sınava erişimini sağlayacak 

önlemleri alır. 

c) Okuma yazma bilmeyen ve/veya görme engelli adaylar için soruların 

değerlendirici dışında bir sınav görevlisi tarafından yüksek sesle ve yüzü 

kameraya dönük olacak şekilde okunmasını sağlar. Bu adayların sınavlarını diğer 

adaylardan ayrı ve tek tek gerçekleştirir. Performans sınavlarında adayın proje, 

talimat, iş emri vb. yazılı bir dokümanı okuma ve yorumlama becerisine ilişkin 

bir başarım ölçütü, beceri ve yetkinlik ifadesi vb. tanımlanmış ulusal 

yeterliliklerde gerçekleştirilen performans sınavlarında kişiye okutman desteği 

sağlayamaz. 

ç) Türkçe bilmeyen adaylar için ilgili ulusal yeterlilikler, adayın talebi halinde 

ulusal meslek standartları ve sınav gereçleri yeminli tercüman tarafından tercüme 

edilir. Teorik ve performansa dayalı sınav süreleri boyunca yeminli tercüman 

sınav alanında bulunur. Tercüman desteği sağlanan kişilerin sınavları diğer 

gruplardan ayrı olarak gerçekleştirilir. 

d) İşitme engelli adayların sınavları yeminli işaret dili tercümanları aracılığıyla 

gerçekleştirilir.  
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e) Yukarıda belirtilenler dışında bir durumla karşılaşması durumunda veya yukarıda 

belirtilen çözümlerin uygulanmasının mümkün olmadığı istisnai hallerde kişinin 

özel durumuna özgü bir uygulama yöntemi geliştirerek Kurumun onayına sunar. 

Söz konusu uygulama yöntemini Kurumun onaylaması halinde uygular. İlave 

düzenlemelerin uygulanması sonucu doğabilecek ek sınav maliyetleri adayın 

bilgisi dâhilinde olmak kaydıyla adaya yansıtabilir. 

5. Bildirimler;  

Kuruluş, 

a) Sınavları MYK Web Portal üzerinden Kuruma bildirdiği sınav programına uygun 

olarak gerçekleştirir. Sınav programlarında; hangi ulusal yeterliliklerden sınav 

yapılacağı, yeterliliklerin seviyesi, revizyon numarası, birimleri, teorik ve 

uygulama sınavlarının yeri, sınavların tarihi ve saati, sınavda görev alacak 

değerlendirici ve gözetmenler ile sınava katılacak aday bilgileri yer alır. 

b) Sınav programlarını, sınavın başladığı tarihten iki gün öncesine kadar MYK Web 

Portal üzerinden Kuruma bildirir. Ancak sınava 24 saat kalıncaya kadar sınav 

tarihini en fazla 1 gün ileri alabilir. Sınav tarihini hiçbir şekilde geri alamaz, sınav 

saatine kadar ise (Sınav başlangıç günü ve saatiyle aday bildirim dosyasındaki en 

erken tarih ve saat eşit olmak kaydıyla) sınav programında yer alan il bilgisi 

dışındaki bilgileri güncelleyebilir. 

c) Sınav saatini MYK Web Portalde değişiklik yapmaksızın tutanak tutarak 1 saate 

kadar ileri/geri alabilir.  
ç) Sınavın güvenli, güvenilir, şeffaf ve tarafsız şekilde yapılmasını engelleyecek 

durumlar ortaya çıkması halinde tutanak tutarak sınavı iptal eder.  

d) Mücbir sebeplerle sınava ilişkin meydana gelen ancak sınav iptalini 

gerektirmeyen her türlü değişikliği aynı gün içerisinde Kuruma e-posta ile 

bildirir. Mücbir sebeple sınav değişiklik talebini kayıt, kanıt ve gerekçeyi de 

içerecek şekilde iki iş günü içerisinde MYK Web Portali üzerinden bildirir.  
 

Mücbir Sebepler aşağıda tanımlanmıştır. 

-Hava muhalefeti doğal afetler (yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler)  

-Kanuni Grev  

- Trafik kazası, sağlık problemleri, iş kazası, tutukluluk (rapor ve diğer kanıtları ile)  

- Vefat, cenaze  

-Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek diğer haller. 

-Öngörülemeyen ve adayların sınav başarılarını etkileyebilecek durumlar (örneğin: 

elektrik kesintisi, aşırı gürültü vb.) 

 

e) Kuruluş, kendisine ait olan sınav merkez(ler)i dışındaki sınav alan(lar)ı için genel 

ölçütleri aşağıda belirtilmiş olan sözleşme ile sözleşme kapsamında yer alan tüm 

yeterlilikler için sınav yeri uygunluk kontrol formunu MYK Web Portaline 

yükler. 

 

Sınav Yeri Sözleşmelerinde yer alması gereken hususlar şu şekildedir: 

a. Sözleşmede temsile yetkili iki geçerli taraf bulunur ve sözleşme iki tarafça da 

kaşelenip imza altına alınır. Gerçek kişilerden hizmet alınması halinde kaşe şartı 

aranmaz. 

b. Sözleşmenin kapsadığı ulusal yeterlilikler ve sınav türleri belirtilir. 

c. Sınav yerinin uygunluğunun kim tarafından, ne zaman ve nasıl kontrol edileceği 

belirlenmiş olmalıdır.  
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ç. Sınav alanının dış etkenlerden etkilenmemesi için sınav süresince alınması 

gereken önlemler ve bu önlemlerin alınmasına ilişkin görev ve sorumluluklar 

tanımlanır. 

d. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili görev ve sorumluluklar tanımlanır. 

e. Sınav gereçlerinin temini, transferi, uygunluğunun kontrolü ile sınav 

gereçlerinin, adaylara ve Kuruluşa ilişkin bilgilerin güvenliğinin nasıl 

sağlanacağı hususlarında görev ve sorumluluklar tanımlanır. 

f. Sınav alanı kullanımı ile ilgili izinleri kapsar. 

g. Sözleşmede imza tarihi bulunur ve sözleşme geçerlilik süresi tanımlanır. 

6. Diğer Kısıtlar ve Toleranslar; 

a) Kuruluş, sınavları baştan sona Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin 

Kamera Kayıt Rehberi doğrultusunda kamera kaydına alır. 

b) Kuruluş, sektörlere ve mesleklere özgü durumlardan kaynaklanan uygulama 

zorluklarını gidermek ve ulusal yeterlilik sınavları arasında uygulama birliğini 

sağlamak amacıyla sınavları, Ek 3’te yer alan ulusal yeterlilikler özelinde 

belirlenen kurallara göre gerçekleştirir. 

c) Gerçek iş ortamında yapılan sınavlarda iş kıyafeti, baret ve çelik burunlu 

ayakkabı sınav öncesinde giyilmiş olabilir. Ancak seçimi ve kullanımının ulusal 

yeterlilikte ölçülmesi gereken kontrol adımı olarak tanımlanmış olması halinde 

donanımların giyimi ve çıkarımı görüntü kayıtlarında yer almalıdır.  
 

B. Adayların Uyması Gereken Kurallar: 

 

Adaylar, 

1. Sınavdan en az 15 dakika önce sınav alanında hazır bulunur. 

2. Sınav başlamadan önce mobil cihazları kapalı konuma getirir ve sınav görevlilerine 

teslim eder. 

3. Sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaz. 

4. Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç 

yiyecek ve içecek bulunduramaz, tütün ve tütün ürünleri kullanamaz. 

5. Sınav senaryosunda belirtilmedikçe aşağıda belirtilmiş yasaklı gereçleri kullanamaz.  

 
İlgili ulusal yeterlilikte izin verilmedikçe yasaklanmış gereçler; 

a) Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları;  

b) MP3 Player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları; 

c) Tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, vb. bilgisayar özelliği 

olan cihazlar;  

d) Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, 

hesap makinesi, vb. araçlar.) 

e) Delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahlar. 
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C. Sınavların Sonlandırılabileceği Haller: 

 

1. Sınav tüm adaylar için sona erdirilebileceği gibi bir ya da birkaç adayın da sınavı 

sonlandırılabilir. 

2. Sınav kurallarına uymayanlar (kopya çeken, huzuru bozan vb.), kendi ve diğer kişilerin 

can güvenliğini, sınavın güvenilirliğini ve geçerliliğini tehlikeye atan ve uyarıya rağmen 

bu davranışı sürdürenlerin tutanak tutularak sınav(lar)ının durdurulması ve bu kişi(ler)in 

uyarılarak sınav alanından çıkarılması esastır. Sınavın devam ettirilmesi halinde 

kişi(ler)in olumsuz davranışlara devam etmesi engellenmeli ve ilgili duruma ilişkin 

tutanak tutulmalıdır. 

3. Rahatsızlanarak sınava devam edemeyecek duruma gelen aday(lar) hakkında tutanak 

tutularak söz konusu kişi(ler) sınav alanından çıkartılır. 

4. Sınav gidişatının ya da çevresel koşulların sınav alanında bulunanların güvenliğini 

tehlikeye atması durumunda ve/veya sınav görevlilerinin görevini yerine getirmesine 

engel olan durumların ortaya çıkması halinde sınav sona erdirilebilir. 

 

2. Teorik Sınavlara İlişkin Kuruluşun Uyması Gereken Kurallar 
 

 

1. Teorik sınavların sınıf düzenine sahip ortamlarda gerçekleştirilmesi esastır. Sınıf 

düzenine sahip olmayan alanların (yemekhane, atölye, toplantı, konferans salonu, vb.) 

sınav alanı olarak kullanılması durumunda sınav alanının sınav gerçekleştirmeye uygun 

temizlik ve sınav güvenliğini sağlayacak düzene (kopya vb. izin vermeyen oturma 

düzenine) sahip olup olmadığı kuruluşça sınavdan önce kontrol edilir ve durum sınav 

yeri uygunluk kontrol formuna işlenir. Sınav için tahsis edilmiş masa üzerinde ve sınav 

alanında adayların dikkatini dağıtacak ölçüde sınavla ilgisi olmayan nesneler 

bulundurulamaz. 

2. Adaylar arasında adayların kopya çekmelerini veya birbirlerinden etkilenmelerini 

engelleyecek şekilde en az yarım metre1 boşluk bırakılır. Paravan kullanımı ve benzeri 

şekillerde bölünmüş sınav alanlarının kullanıldığı sınavlarda söz konusu koşul aranmaz. 

3. Basılı soruların kullanıldığı sınavlarda kitapçıkların 12 Punto’dan küçük olmamak 

kaydıyla Times New Roman yazı fontunda oluşturulmuş olması, sorulardaki şekil ve 

şema detaylarının anlaşılır olması, aynı oturumda yer alan adayların aynı soru setine 

tabi tutulması, soru kitapçıklarının gruplandırılması esastır. 

4. Basılı materyal ile yapılan teorik sınavlarda adaylar cevaplarını kurşun kalemle 

işaretlemelidir. Aday tarafından kullanılan soru kitapçığında ve cevap kâğıdında aday 

kimlik numarası, adı, soyadı ve imzası bulunmalıdır. 

5. Teorik sınava ilişkin puanlama sonucu ve puanlamayı yapan kişinin adı-soyadı, imzası 

ve tarih cevap kâğıdı veya optik form üzerine tükenmez kalemle kaydedilmiş olmalıdır. 

6. Puanlamayı yapan kişi bu sınavın karar vericisi olamaz. 

7. Teorik sınav sonuçlarının optik okuyucular tarafından gerçekleştiriliyor olması 

durumunda optik sistemin doğru bir şekilde çalıştığı kuruluş tarafından kontrol edilmeli 

ve kayıt altına alınmalıdır. 

8. İlgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmedikçe, aday sayısının 36’nın altında olduğu teorik 

sınavlar için (36 dâhil) tek bir değerlendirici görevlendirilmesi yeterlidir. Tek seferde 

sınava alınacak aday sayısının 36’dan fazla 72’den az olduğu durumlarda (72 dâhil) 

değerlendiriciye ilave olarak bir değerlendirici veya gözetmen görevlendirilmesi 

gerekmektedir. Aday sayısının 72’den fazla olduğu durumlarda ise her 36 adaya bir 

değerlendirici veya gözetmen olacak şekilde sayı artırılır. Her halükârda teorik 

sınavlarda en az bir değerlendirici bulunmalıdır. 

                                                      
1 Pandemi döneminde söz konusu mesafe 1,5 metre olarak uygulanır. 
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9. Kuruluşta görevli olan ve en az 1 ulusal yeterlilikte yetkin bir değerlendirici farklı bir 

ulusal yeterliliğin teorik sınavında da görev alabilir.  
10. Teorik sınav alanından ayrılan aday sınavını tamamlamış sayılır ve sınavına devam 

etmesine izin verilmez. 

11. Adaylar teorik sınav süresince birbirleri ile konuşamaz, birbirlerinden sınav gereci veya 

yardım isteyemez. 

12. Sınav süresince adaylar bir soru sormak istediğinde sorular yüksek sesle ve herkesin 

duyabileceği şekilde sorulur, cevaplar da aynı şekilde yüksek sesle söylenir. 

13. Değerlendirici(ler) veya gözetmen(ler) kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları 

uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir. Sınav sırasında kopya çektiği 

veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri ve yaşanan durum tutanak ile 

kayıt altına alınır ve bu adaylar sınavdan başarısız sayılır. 

14. Teorik sınavlarda adaylar arası mesafe ve kullanılacak görünürlük materyali Şekil-1’de 

gösterilen örnek şablona uygun olarak düzenlenebilir. Farklı kitapçıklar veya aynı 

salonda farklı yeterliliklerde sınav yapılıyor olsa bile bu oturma düzenine uyulmalıdır. 

Aynı anda farklı ulusal yeterliliklerde sınav yapılması halinde adayların hangi ulusal 

yeterlilikten sınava girdiği kamera kaydında anlaşılır olacak şekilde oturma düzeni 

oluşturulmalıdır. 

15. Teorik sınav soru kitapçığında kitapçık türü (örn. A Kitapçığı), soru sayısı, ulusal 

yeterlilik adı, ulusal yeterlilik biriminin adı ve kodu, revizyon numarası ve sınav süresi 

belirtilmelidir. 

16. Sınav sonunda adayların cevapları işaretlediği evraklar tüm sayfalarıyla varsa 

önlü/arkalı (optik okuyucu kâğıdı/ cevap kâğıdı/ soru kitapçığı) ve adayın ismi 

kameraya yakın çekimle gösterilerek kayıt altına alınmalıdır. 

 

3. Mülakat Sınavlarına İlişkin Kuruluşun Uyması Gereken Kurallar 
 

1. Mülakat sınavı bulunan ulusal yeterliliklerde mülakat sınavında kullanılacak proje ile 

uygulama sınavında kullanılacak proje aynı olabilir. 

2. Mülakat sınavları teker teker ve adayların birbirinden etkilenmesini engelleyecek 

tedbirler alınarak gerçekleştirilir. 

3. Mülakat sınavlarına ait soru listeleri ve varsa eklerine ait doküman numarası, kodu, 

sınav süresi ve mülakat sınav sorularının doğru cevapları sadece değerlendiricinin 

görebileceği şekilde soruların yanında yer almalıdır. 
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Şekil-1 Teorik Sınav Uygulama Örnek Şablonu 
(Pandemi süresince mesafe 1,5 metredir) 
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4. Performansa Dayalı Sınavlara İlişkin Kuruluşun Uyması Gereken Kurallar 
 

 

1. Performansa dayalı sınavlar için tahsis edilmiş açık alanların sınırlarının güvenlik şeridi 

vb. yöntemler ile diğer ortamlardan ayrılması gerektiği durumlarda bu işlemin 

yapılması, kapalı mekânlarda sınavın yapılacağı salonun girişlerinin kontrol altına 

alınarak gerekli uyarıların asılması esastır.  

2. Sınav alanlarında acil çıkışları gösteren uyarı işaretleri başta olmak üzere iş sağlığı ve 

güvenliği önlemleri açısından mesleğe özgü gerekli işaretler bulunur. 

3. Performans sınav alanı düzenli olmalıdır ve sınav gereci sayılmayan ve adayların sınav 

başarısını olumsuz etkileyebilecek makine, alet, ekipman, vb. bulundurulmamalıdır. 

Adayların sınavda kullanacağı malzeme ile KKD’ler sınav alanı içerisinde, düzenli, 

adayların performansını etkilemeyecek ve adayların rahatlıkla ulaşabileceği şekilde 

bulundurulur. 

4. Sınav alanında bulunan aday, değerlendirici, gözetmen, denetim ekibi, dış doğrulama 

ekibi, iç doğrulayıcı, kuruluş personeli vb. ile sınav alanında bulunması beklenen diğer 

kişiler için ilgili mesleğe uygun ve yeterli sayıda KKD kuruluş tarafından hazır 

bulundurulur. 

5. Özel tedbir alınması gereken ortamlarda ve mesleklerde sınav alanında gerekli 

önlemlerin alınması gerekir (düşme riskine karşı yaşam hattı, toplu koruma, korkuluk, 

zehirlenme boğulma riskine karşı gaz maskesi, çarpılma riskine karşı yalıtkan tulum, 

patlama riskine karşı anti-statik ayakkabı ve kıyafetler, uygun tip yangın söndürücüler 

vb.). 

6. Seçimi ve kullanımı yetkinlik gerektiren nitelikli KKD’lerin adaylar tarafından seçimi 

ve kullanımı sınav esnasında ölçülmeli ve değerlendirilmelidir. (Örn: Yüksekte çalışma 

kemerinin giyilmesi ve kullanım şekli, doğru kaynak eldiveni, gaz maskesi/toz maskesi 

seçimi, kaynak maskesinin kullanım şekli, maden teçhizatının giyilmesi vb.). 

7. Senaryo gereği sınavda kullanılması gereken ancak sınav alanının fiziki koşulları 

nedeniyle, kullanılması gerekmeyen (emniyet kemeri, kulaklık, toz maskesi vb.) 

KKD’lerin adaylar tarafından doğru ve uygun giyildiği/kullanıldığı değerlendirici 

tarafından kontrol edildikten sonra adayların ilgili KKD’leri sınav boyunca kullanmaları 

zorunlu değildir.  
8. KKD’lerin kullanımına ilişkin farkındalık yaratmak ve KKD’lerin etkin kullanılmasını 

sağlamak amacıyla sınav öncesinde adaylara KKD kullanımı hakkında bilgilendirme 

yapılabilir. (Örneğin emniyet kemerinin nasıl giyileceği hakkında bilgi verilmesi vb.) 

9. Performansa dayalı sınavlarda kullanılacak sınav senaryosu/projesinde; proje ve varsa 

eklerine ait özgün doküman numarası-kodu, sınav süresi, projenin/senaryonun kaç aday 

için hazırlandığı ve projede/senaryoda her adayın eşit değerlendirilmesini sağlayacak 

şekilde yapılan iş bölümü belirtilmelidir. 

10. Bir değerlendirici aşağıdaki şartları sağlamak koşuluyla bir gün içerisinde en fazla 16 

adayın performans sınavında görevlendirilebilir. Ancak değerlendiricinin bir gün 

içerisinde, sınavında görevlendirileceği aday sayısı 8 adayın üzerinde ise (8 hariç) 

kuruluş tarafından kamera çekimi, sınav ortamının düzenlenmesi, kontrolünün 

sağlanması ve benzeri görevlerin sağlıklı yapılması için değerlendiricinin yanında en az 

bir gözetmen görevlendirilir. 

a) Ek-2 Performans Sınavları Grup Halinde Yapılan Ulusal Yeterlilikler Listesinde2 

yer alan ulusal yeterliliklerde, değerlendirici aynı proje üzerinde eş zamanlı olarak 

tabloda belirtilen en fazla kişi sayısı kadar kişinin sınavını yapabilir. 

  

                                                      
2 Ek-1 Performans Sınavları Grup Halinde Yapılan Ulusal Yeterlilikler Listesi’nin güncellenmesine ilişkin işlemler, Sınav ve 

Belgelendirme Dairesi Başkanlığınca yürütülür. 
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c) Grup halinde yapılan sınavlarda sınav senaryoları her bir adaya eşit şekilde 

paylaştırılmalı, bu durum senaryoda açıkça belirtilmeli, iş paylaşımı her aday için 

tüm beceri ve yetkinlik ifadelerini ölçecek ve diğer adayların performansını 

etkilemeyecek şekilde oluşturulmalıdır. Değerlendirici tarafından iş paylaşımı etkin 

bir şekilde uygulanmalıdır. Senaryodaki görev dağılımına uygun çalışma 

yapılmaması halinde değerlendiricinin her adayın sadece sorumlu olduğu işleri 

yapması gerektiğini hatırlatması gerekmektedir. 

ç) Grup halinde yapılan sınavlarda 1 adayın sınav dışında kalması halinde (sınava 

katılım sağlamaması, sınavdan çıkarılması, sınavdan zaruri ya da kendi 

sebeplerince ayrılması) ilgili kişinin yapacağı görevler kalan adaylara paylaştırılır 

veya yardımcı personel görevlendirilerek, ölçme-değerlendirme yapılmadan, 

adayın yapacağı işlemlerin tamamlanması sağlanır. Sınav süresi bu duruma göre 

arttırılır. Yapılamadığı hallerde ise sınav iptal edilir. 

d) Ulusal yeterliliklerde tanımlanan başarım ölçütlerinin, beceri ve yetkinlik 

ifadelerinin sınav süreci boyunca değerlendirici tarafından ayrıntılı takip edilmesi, 

sınav esnasında değerlendiricinin adaya sözlü olarak soru iletmesi ve/veya adayın 

bulgularını sözlü olarak ifade etmesi gereken durumlarda değerlendirici aynı anda 

sadece 1 adayı değerlendirir. Bu gibi durumlarda eş zamanlı değerlendirme veya 

grup halinde sınav yapılamaz. 

e) İlgili ulusal yeterliliklerde aksi belirtilmedikçe, Ek1 Performans Sınavları Grup 

Halinde Yapılan Ulusal Yeterlilikler Listesinde yer almayan ulusal yeterliliklerde, 

adayların performanslarının birbirinden etkilenmemesini sağlayacak sınav 

ortamının oluşturulması ve etkin, geçerli bir ölçme ve değerlendirme yapılması 

şartıyla bir değerlendirici eş zamanlı olarak en fazla 3 adayı değerlendirebilir. 

11. Değerlendirici beceri ve yetkinlik ifadelerini puanlamak için ya da iş sağlığı ve 

güvenliği açısından risk oluşturabilecek bir durumun söz konusu olup olmadığını 

kontrol etmesi gerektiğinde bir sonraki adıma geçilmeden önce ölçüm ve kontrol amaçlı 

adayın sınavına ara verdirebilir. İş sağlığı ve güvenliği açısından riskli gördüğü 

durumlarda sınava devam edilmesine izin vermez. 

12. Adaylara performans sınavı esnasında sadece performans sınavı kontrol listesinde yer 

alan ve yapılandırılmış (cevapları belirlenmiş) sözlü sorular sorulabilir. Adayın 

açıklama yapması gereken işlem basamakları var ise performans sınav kontrol listesinde 

yer almak şartı ile değerlendirici adaydan açıklama yapmasını isteyebilir. 

13. Sınav senaryolarının sınavın uygulanacağı sınav alanına (gezici ya da sabit sınav 

merkezi) uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmış olması gerekir. 

14. Sınav alanında senaryoya uygun olarak sınırların belirlenmesi ve sınavın bu sınırlar 

dâhilinde gerçekleştirilmesi esastır. Sınav başlangıcından önce adayların sınav alanı, 

senaryo ve senaryodaki çizimin sınav alanındaki karşılığı ile ilgili açıkça 

bilgilendirilmesi gerekir. 

15. Adaylara başvuru sürecinde ulusal yeterlilikte kritik adım tanımlandığı (varsa) ve 

sınavdan yeterli puan alsa dahi, kritik adımlardan başarılı olunmaması halinde sınavdan 

başarısız sayılacağı hususunda bilgilendirme yapılmalıdır. Başvuru sürecinde uygulama 

sınavı kontrol formunda yer alan ancak adayı başarılı olacak şekilde yönlendirmeyen, 

sadece işlem adımlarını içeren bir doküman aday ile paylaşılabilir. Ancak adaya sınav 

esnasında kritik adımları gösteren bir doküman, talimat vb. verilemez. Adaylara verilen 

senaryo, proje, iş emri vb. dokümanlarda yer alan ifadeler işlem basamaklarını 

içermemelidir. Adayın gerçekleştireceği işlem sırasını hatırlatan ve/veya adayı 

yönlendiren ifadeler yer almamalıdır. Adaya verilen söz konusu dokümanlar genel 

hazırlanmalıdır.  
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16. Sınavlarda adayların kullanması gereken teçhizatlardan gerekli görülenlerin üzerinde 

kullanım talimatları bulundurulur. İhtiyaç durumunda adaylara ilgili teçhizatın 

kullanımı ile ilgili ön bir bilgilendirme yapılır.  

17. 1’den çok adayla gerçekleştirilen sınavlara ait görüntü kayıtlarında rahatça 

tanınmalarını sağlamak amacıyla adaylar, değerlendiriciler ve diğer kuruluş görevlileri 

sınav boyunca sırt numarası, yaka kartı, vb. tanıtıcı materyal kullanılmalıdır. 

18. Senaryo gereği uygulama sınavında yardımcı bir eleman, oyuncu vb. kullanılması 

gerekiyor ise bu kişilerin görevlerini sınav senaryosuna ve sınav kurallarına uygun 

olarak yapması sağlanmalıdır. 

19. Uygulama sınavı kontrol listelerinde adayın ulusal yeterlilikte yer alan BY ifadelerinin 

hangilerinden başarı sağlayıp sağlamadığı takip edilir. Kritik adımlara sıfır ya da tam 

puan verilir. Alt kırılımları belirlenmiş olan ve kritik olmayan adımlarda parçalı puan 

verilebilir. Kontrol listesinde yer alan adımların puanlanmasında her bir adımın işlem 

ağırlığı dikkate alınmalıdır.  

20. Adayın kritik adımdan itiraza açık olmayacak kadar belirgin şekilde başarısız olması ve 

sınavın kalanında geriye dönerek düzeltilmesi mümkün olmadığı durumda adaya kritik 

adımdan başarısız olduğunun belirtilmesi ve sınava devam edip etmemesinin tercihinin 

adaya bırakılması esastır.   

a) Aday sınavının sonlandırılmasını kabul ederse, değerlendirici kameraya “… 

kimlik numaralı … isimli aday sınavına katıldığı… ulusal yeterliliğin… kritik 

adımını yerine getirmemiş ve bu adımı gerçekleştirmediği için sınavdan 

başarısız olduğu kendisine bildirilmiştir. Adaya sınava devam etmek isteyip 

istemediği sorulmuş ve aday sınavı sonlandırmayı tercih etmiştir.” açıklamasını 

okuduktan sonra gerekli diğer tedbirleri de alarak adayın sınavını sonlandırır.  

b) Adayın sınava devam etmek istemesi halinde değerlendirici sınavı devam ettirir.  

c) Değerlendirici ve sınav görevlilerinin sözlü ve/veya fiziksel şiddete uğrama 

ihtimalinin olması ya da sınavın güvenli bir şekilde devamının mümkün 

olmayacağı durumlarda tutanak tutmak şartı ile adaya kritik adımdan başarısız 

olduğu bilgisi verilmeksizin sınava devam edilebilir. Bu kapsamda yapılacak 

değerlendirme sorumluluğu sınav görevlilerine aittir.  

21. Performans sınavlarında kullanılan senaryo/proje ve teknik dokümanlar ile varsa nihai 

çıktıya ilişkin (kaynak parçası, üretilen ürün vb.) fotoğraflar aday dosyasında ya da sınav 

evraklarıyla birlikte sınav dosyasında muhafaza edilir. Proje ve senaryoların ebatları 

veya formatları nedeniyle dosyalarda muhafazasının mümkün olmadığı durumlarda 

sadece referans numaralarına atıf yapılmasına da izin verilmektedir. 

22. Performans sınavlarının, sınav görevlileri ile adayların konforunu olumsuz etkileyecek kadar 

uzun sürmesi halinde sınavlara ara verilebilir. Ara verilen saatin, ara süresinin ve ara bittikten 

sonra aranın tamamlanıp sınava devam edildiği saatin kamera karşısında belirtilmesi 

gerekmektedir. Verilen ara boyunca sınav alanına müdahale edilmemesi ve sınav güvenliğine 

yönelik şüphe oluşturmamasına ilişkin gerekli önlemler alınmalı ve kamera kayıtları devam 

ettirilmelidir. Ara boyunca kamera kayıtlarının devam etmemesine yönelik özel durumlar için 

Kurumdan resmi yazı ile uygunluk alınması gerekir.  

23. Diğer ortamlardan güvenlik şeridi ile ayrılmış sınav alanında görünürlük materyali ve 

sınav alanı uyarı levhaları Şekil-2’deki örneğe uygun olarak konumlandırılabilir. 
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Şekil-2 Performansa Dayalı Sınav Uygulama Örnek Şablonu 
 

 

 

EKLER: 

1- Sınav Yeri Uygunluk Değerlendirme Formu Örneği  

2- Performans Sınavları Grup Halinde Yapılan Ulusal Yeterlilikler Listesi 

3- Performansa Dayalı Sınavlara İlişkin Açıklamalar 
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5. Uzaktan Yapılacak Sınavlarda Kuruluşun Uyması Gereken Kurallar 
 

 

a)  Uzaktan Çoktan Seçmeli Teorik Sınav Uygulaması 

1. Uzaktan çoktan seçmeli teorik sınavlar tüm ulusal yeterlilikler için uygulanabilir. 

2. Daha önce performansa dayalı sınavları yapılmış ancak teorik sınavları yapılmamış 

olan kişiler ya da yüz yüze teorik sınavlardan başarısız olan kişiler için de uzaktan 

çoktan teorik sınavlara katılabilir. 

3. Uzaktan çoktan seçmeli teorik sınav yapmak isteyen kuruluşların Uzaktan Çoktan 

Seçmeli Teorik Sınav Değerlendirme Formunu doldurarak alınan önlemlere ilişkin 

kanıtlar ve demo sınav kaydı ile bu formu sbd@myk.gov.tr adresine iletmeleri 

gerekmektedir. Yapılan inceleme sonrası uygunluk verilen kuruluşlar uzaktan 

çoktan seçmeli teorik sınav yapabilecektir. 

b) Uzaktan Performansa Dayalı Sınav Uygulaması 

1. Uzaktan performansa dayalı sınavlar yalnızca tabloda belirtilen ulusal yeterlilikler 

için uygulanabilir. 

2. Daha önce performansa dayalı sınavları yapılmış ancak başarısız olmuş kişilerin 

diğer sınav hakları uzaktan performansa dayalı sınav olarak yapılabilir.  

3. Uzaktan performansa dayalı sınav yapmak isteyen kuruluşların Uzaktan 

Performansa Dayalı Sınav Değerlendirme Formunu doldurarak alınan önlemlere 

ilişkin kanıtlar ve demo sınav kaydı ile bu formu sbd@myk.gov.tr adresine 

iletmeleri gerekmektedir. Yapılan inceleme sonrası uygunluk verilen kuruluşlar 

uzaktan çoktan seçmeli teorik sınav yapabilecektir. 
 

 

Uzaktan Performansa Dayalı Sınav Yapılabilecek Meslekler Listesi 

UY Kodu UY Adı Seviye 

12UY0106-4 Bilgi İşlem Destek Elemanı 4 

12UY0040-5 Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü 5 

16UY0251-6 Kobi Danışmanı 5 

15UY0215-6 Koç 6 

14UY0194-4 Anketör 4 

15UY0204-5 Çağrı Merkezi Takım Lideri 5 

15UY0203-4 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 4 

11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı 6 

17UY0332-4 Emlak Danışmanı 4 

17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı 5 

  

mailto:sbd@myk.gov.tr
mailto:sbd@myk.gov.tr
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Revizyon Tarihçesi 
 

Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Konusu 

00 03.11.2016 İlk Yayım 

01 18.10.2017 

1. Genel Kurallar: 7-8-11-12-18-19. maddeler düzenlendi. 20. 

madde eklendi. 

2. Teorik Sınavlara İlişkin Kurallar: 3-10. maddeler düzenlendi. 11. 

ve 12. maddeler eklendi. 

3. Performansa Dayalı Sınavlara İlişkin Kurallar: 1-5-7-9. 

maddeler düzenlendi. 6 madde eklendi. 

02 14.09.2018 

1. Genel Kurallar bölümü; Kuruluşun Yükümlülükleri, Adayların 

Uyması Gereken Kurallar ve Sınavları Durdurulabileceği Haller 

olarak ayrılmış ve maddelerde hem güncellemeler yapılmış hem de 

ilave maddeler eklenmiştir. 

2. Teorik Sınavlara İlişkin Kurallar bölümündeki maddelerde 

güncellemeler yapılmış ve ilave maddeler eklenmiştir. 

3. Performansa Dayalı Sınavlara İlişkin Kurallar bölümündeki 

maddelerde güncellemeler yapılmış ve ilave maddeler eklenmiştir. 

03 8.4.2021 

1. Genel Kurallar A. Kuruluşun Yükümlülükleri bölümüne “Çocuk 

ve genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler Çocuk ve Genç İşçilerin 

Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 

belirlenmiştir. 18 yaşını doldurmamış kişiler anılan Yönetmelik 

kapsamında yer almayan mesleklerde MYK mesleki yeterlilik 

belgesi sınavlarına alınamaz.” Şartı eklenmiştir. 

04 07/03/2022 

1. Genel Kurallar bölümü A. Kuruluşun Yükümlülükleri, B. 

Adayların Uyması Gereken Kurallar, Sınavların Durdurulabileceği 

Haller olarak 3 kısma ayrılmıştır. 

2. Kuruluşun Yükümlülükleri bölümü Hazırlık, İş Sağlığı ve 

Güvenliği, Sınav Güvenliği ve Geçerliliği, Bilgilendirme, 

Erişilebilirlik, Bildirimler ve Diğer Kısıtlar ve Toleranslar olarak 

ayrıştırılmıştır. 

3. Sınavların Durdurulabileceği Haller yeniden düzenlenmiştir. 

4. Elektronik posta ve portal duyurusu olarak iletilmiş kurallar 

Rehber içeriğine de eklenmiştir. 

5. Kamera Kayıt İnceleme Rehberinde yapılan güncellemeler 

Rehber içeriğine eklenmiştir. 

6. Uzaktan sınav uygulamasına ilişkin maddeler eklenmiştir. 
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Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu 

Tam Adı 
:  

Kullanılan Yazılım Adı :  

Sınav Türüne Erişim Bağlantı Adresi :  

 

# Kriter YBK Açıklaması 

Kurum Tarafından 

Doldurulacak Alanlar 

Uygun 
Uygun 

Değil 

Uygun Değilse 

Açıklama 

1 

Kalite yönetim sisteminde 

uzaktan teorik sınavın 

gerçekleştirilmesi aşamaları 

(alınması gereken ilave 

önlemler, sınav alanı şartları, 

vb.) detaylı olarak 

tanımlanmalıdır. 

 ☐ ☐  

2 

Soru bankasında aynı 

oturumda sınava katılacak 

adaylar için %20 benzerlik 

toleransını geçmeyecek 

şekilde yeterli sayıda sınav 

sorusu bulundurulmalı ve her 

aday için farklı sorulardan 

(%20 benzerlik toleransını 

aşmayan) oluşan kitapçık 

oluşturulmalıdır. 

 ☐ ☐  

3 

Adayların ve 

değerlendiricinin sınav 

başlangıcında giriş yapacağı 

program veya link, kullanıcı 

ve şifre bilgileri 

oluşturulmalıdır. 

 ☐ ☐  

4 

Sınav oturumu başladığında 

video konferans yazılımı ya 

da oturuma erişim sağladığı 

uygulama tam ekran olarak 

yansıtılmalı, adayın sınav 

dokümanlarını ekran alıntısı 

ya da ekran kaydı yaparak 

kaydetmesini engelleyici 

önlemler alınmalıdır. 

 ☐ ☒  
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# Kriter YBK Açıklaması 

Kurum Tarafından 

Doldurulacak Alanlar 

Uygun 
Uygun 

Değil 

Uygun Değilse 

Açıklama 

5 

Video konferans yazılımı 

görüntüsünün ya da erişim 

sağlanan uygulama 

görüntüsünün anlık ya da 

gecikmeli olarak dış ortamlara 

herhangi bir yöntemle 

iletilmesi/yansıtılmasını 

önleyici tedbirler alınmalıdır. 

 ☐ ☐  

6 

Adayların kullanacağı 

bilgisayarların kamerası ile 

aday görüntüsü ve sesi, ekran 

kaydedici program vasıtasıyla 

ekran görüntüleri anlık olarak 

kayıt altına alınmalıdır. 

Değerlendirici sınav 

esnasında adayların seslerini 

ve ekranlarını anlık olarak 

takip edebilmeli ancak 

adaylar birbirlerini 

duymamalıdır. 

 ☐ ☐  

7 

Sınav başlangıcında adaylar 

kimliğini bilgisayar 

kamerasına yaklaştırarak 

göstererek T.C. kimlik 

numarası ve isimlerini 

söylemelidir.  

 ☐ ☐  

8 

Sınavı başlatma, cevap 

işaretleme, sınavı bitirme 

uygulama örneği videosu 

adaylara izletilmelidir. Sınav 

kuralları metni aday 

ekranlarına yansıtılmalı, 

okudum şeklinde onay 

vermeleri sağlanmalıdır. 

 ☐ ☐  



 

 
UZAKTAN ÇOKTAN SEÇMELİ TEORİK 

SINAV DEĞERLENDİRME FORMU 

Onay Tarihi 20.05.2020 

Revizyon No 00 

Revizyon Tarihi - 

Doküman No SBD.FRM.004 

Sayfa No 3/ 4 
 

 

# Kriter YBK Açıklaması 

Kurum Tarafından 

Doldurulacak Alanlar 

Uygun 
Uygun 

Değil 

Uygun Değilse 

Açıklama 

9 

Değerlendirici her adaydan 

bulunduğu yeri kamera ile 360 

derece göstermesini istemeli, 

alanda kopya çekmeye imkân 

sağlayabilecek doküman, 

sınavda kullanacağı haricinde 

bir bilgisayar, telefon, vb. 

bulunmadığını teyit edecek 

şekilde sınav yeri uygunluk 

değerlendirmesi yapmalıdır. 

Aynı alanda birden fazla 

sınava girecek aday 

bulunması halinde adayların 

birbirlerinin ekranlarını 

göremeyeceği yeterli mesafe 

bırakılmış olmalıdır. 

 ☐ ☐  

10 

Adaylar kullanıcı bilgileri ve 

şifreleri ile sisteme giriş 

yapmalıdır. Tüm adaylar 

başarılı şekilde giriş yaptıktan 

sonra değerlendirici 

tarafından tüm adaylar için 

aynı anda sınav başlatılmalı 

ve sorular ekrana 

yansıtılmalıdır. 

 ☐ ☐  

11 

Sınav soruları tek tek ekrana 

yansıtılmalı, aday cevap 

işaretlemesi yaptıkça diğer 

soruya geçilebilmeli, ileri ve 

geri tuşlarıyla işaretleme 

yapmadan da soru 

değiştirilebilmelidir. Kalan 

süre zamanlayıcısı ekranın 

köşesinde yer almalıdır. 

 ☐ ☐  
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# Kriter YBK Açıklaması 

Kurum Tarafından 

Doldurulacak Alanlar 

Uygun 
Uygun 

Değil 

Uygun Değilse 

Açıklama 

12 

Adayların ekranda donma, 

takılma, işaretleme 

yapamama, vb. sistemsel 

hatalar dışında soru 

sormaması sağlatılmalıdır. 

Sistemsel hata yaşanması 

durumunda sınav süresinin 

durdurulması, sorun 

çözüldüğünde sürenin devam 

ettirilmesi yazılım üzerinden 

sağlanmalıdır. Elektrik veya 

internet kesintisi olduğunda 

adayın işaretlemeleri kayıt 

altında tutulmalı, elektrik 

veya internet kısa sürede geri 

gelirse kaldığı yerden ve 

süreden sınava devam 

ettirilmeli, diğer adayların 

sınavları bitinceye kadar 

internet veya elektrik kesintisi 

sorunu giderilemeyen 

adayların sınavları iptal 

edilmelidir. 

 ☐ ☐  

13 

Sınavı Bitir butonuna basan 

veya süreleri biten adayların 

sınav ekranı kapatılmalı ve 

sınav sonuç puanları ekrana 

yansıtılmalıdır. İtiraz Formu 

ve Sınav Anketi ekrana 

yansıtılmalı, isteyen adaylar 

geri bildirim yapabilmelidir. 

 ☐ ☐  

14 

Sınav sonuçları değerlendirici 

ekranına yansıtılmalıdır. 

Değerlendirici kayıtlarda 

kopya çektiği, ekran alıntısı 

yaptığı, ekranın fotoğrafını 

çektiği, vb. tespit ettiği 

adayların sınavını başarısız 

olarak sonuçlandırmalı ve bu 

kişiler için tutanak tutmalıdır. 

 ☐ ☐  
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Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu 

Tam Adı 
:  

Kullanılan Yazılım Adı :  

Sınav Türüne Erişim Bağlantı Adresi :  

 

# Kriter YBK Açıklaması 

Kurum Tarafından 

Doldurulacak Alanlar 

Uygun 
Uygun 

Değil 

Uygun Değilse 

Açıklama 

1 

Sınav yeri uygunluk kontrol 

formu adayla görüntülü 

görüşme sağlanarak ve adayın 

sunduğu kanıtlar incelenerek 

kontrol edilmelidir. 

 ☐ ☐  

2 
Sınav alanında İSG önlemleri 

alınmalıdır. 
 ☐ ☐  

3 

Performans sınav alanını 

diğer ortamlardan ayırmak 

için gerekli önlemler alınmış 

olmalı ve ortamda aday 

dışında kimse 

bulunmamalıdır. 

 ☐ ☐  

4 

Sınav alanı ilgili ulusal 

yeterlilik senaryosunun 

uygulanmasına elverişli 

olmalıdır. 

 ☐ ☐  
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# Kriter YBK Açıklaması 

Kurum Tarafından 

Doldurulacak Alanlar 

Uygun 
Uygun 

Değil 

Uygun Değilse 

Açıklama 

5 

Performans sınavlarında 

adaya ait sınav gereçleri ile 

sınav alanı koşulları (ses, 

aydınlatma, havalandırma, 

vb.) sınavın 

gerçekleştirilmesine uygun 

olmalıdır. 

 ☐ ☐  

6 

Adaya ait KKD'ler uygun ve 

düzenli bir şekilde ve yeterli 

miktarda bulunmalıdır. 

 ☐ ☐  

7 

Sınav evrakları sınav 

başlamadan hemen önce 

adaya iletilmelidir. 

 ☐ ☐  

8 

Adaylara sınavın başlangıç ve 

bitiş saati yazılı/sözlü olarak 

açıklanmalıdır. 

 ☐ ☐  

9 

Sınav görevlileri ve adaylar 

kendilerini kimlik göstererek 

kameraya tanıtmalıdır. 

 ☐ ☐  

10 

Sınav başlangıcında sınavın 

yapılacağı ortam aday 

tarafından 360 derece 

çekilerek gösterilmelidir. 

 ☐ ☐  
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11 

Sınav görevlileri sınav 

kurallarına ve MYK 

mevzuatına uygun hareket 

etmesi için alınan önemler 

açıklanmalıdır. 

 ☐ ☐  

12 

Değerlendiricinin sınav 

anında İSG açısından riskli 

gördüğü durumlarda yapacağı 

uygulama ve alınacak 

tedbirler açıklanmalıdır. 

 ☐ ☐  

13 

Sınavlarda ara verilecekse 

süreç nasıl yönetilecek 

açıklanmalıdır. 

(Ara boyunca kayıt alınması 

vb.) 

 ☐ ☐  

14 

Performans sınavlarının 

kesintisiz olarak kayıt altına 

alınması nasıl sağlanacağına 

ilişkin tedbirler 

açıklanmalıdır. 

 ☐ ☐  

15 

Ürün kontrolü ve ölçüm 

gerektiren durumlarda kontrol 

nasıl sağlanacaktır alınan 

önlemler açıklanmalıdır. 

 ☐ ☐  
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16 

Kopya çekilmesinin tespiti 

durumunda nasıl bir süreç 

işletilecektir açıklanmalıdır. 

 ☐ ☐  

17 

Kamera kaydı adayın yeniden 

değerlendirilmesine olanak 

sağlayacak şekilde alınmasına 

yönelik tedbirler 

açıklanmalıdır. 

 ☐ ☐  

18 

Sınav oturumu başladığında 

video konferans yazılımı ya 

da oturuma erişim sağladığı 

uygulama tam ekran olarak 

yansıtılmalı, adayın sınav 

dokümanlarını ekran alıntısı 

ya da ekran kaydı yaparak 

kaydetmesini engelleyici 

önlemler alınmalıdır. 

 ☐ ☐  

19 

Video konferans yazılımı 

görüntüsünün ya da erişim 

sağlanan uygulama 

görüntüsünün anlık ya da 

gecikmeli olarak dış ortamlara 

herhangi bir yöntemle 

iletilmesi/yansıtılmasını 

önleyici tedbirler alınmalıdır. 

 ☐ ☐  
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Sayısı 

1 11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı 4 kişi 

2 11UY0012-3 Betonarme Demircisi 4 kişi 

3 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı 4 kişi 

4 12UY0050-3 Panel Kalıpçı 4 kişi 

5 11UY0025-3 Tünel Kalıpçı 4 kişi 

6 12UY0054-3 Alçı Levha Uygulayıcısı 2 kişi 

7 11UY0013-3 Endüstriyel Boru Montajcısı 2 kişi 

8 12UY0070-3 Refrakterci 4 kişi 

9 12UY0070-4 Refrakterci 4 kişi 

10 18UY0379-3 Yeraltı Hazırlık İşçisi 2 kişi 

11 22UY0479-3 Kiremit Tipi Çatı Kaplamacısı 4 kişi 
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Revizyon Tarihçesi 
 

 

 

Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Konusu 

00 18.10.2017 İlk Yayım 

01 27.02.2018 
Listeye “Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)” ve “Endüstriyel 

Boru Montajcısı (Seviye 3)” ulusal yeterlilikleri eklenmiştir. 

02 14.09.2018 
Listeye “Refrakterci (Seviye 3)” ve “Refrakterci (Seviye 4)” 

ulusal yeterlilikleri eklenmiştir. 

03 07/03/2022 
Listeye “Yeraltı Hazırlık İşçisi (Seviye 3)” ve “Kiremit Tipi Çatı 

Kaplamacısı” ulusal yeterlilikleri eklenmiştir. 
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GENEL HÜKÜMLER 

 

1. Kuruluşlar ilgili ulusal yeterliliğin hangi revizyonundan yetkili olursa olsun Kurum tarafından 

yayınlanmış örnek senaryo bulunması halinde kuruluşlar yayınlanan örnek senaryoları kullanarak 

sınav yapabilir. Örnek senaryoların kullanılması halinde performansa dayalı sınavlarda kullanılan 

ölçme ve değerlendirmeye ilişkin kontrol listelerinin de kullanılan senaryo ile uyumlu olacak şekilde 

düzenlenmesi gerekmektedir. 

2. Sınavlarda kullanılacak yaşam hatlarının ulusal ve uluslararası standartlara uygun olması 

gerekmektedir.  

3. Kurum internet sitesinde ulusal yeterliliklerin yayımlandığı sayfada ulusal yeterliliğe ilişkin 

senaryo, açıklama ve T/P tablosu gibi açıklayıcı doküman bulunması halinde söz konusu 

dokümanlar dikkate alınmalıdır. 

 

a) 12UY0049-3 Betoncu (Seviye 3) (Rev.00) 

 A2 biriminde yer alan “7.7: Eğimli yüzeylerde beton yerleştirmesini en alçak seviyeden 

başlayarak yapar.” başarım ölçütünde bahsedilen eğimin “merdivende ya da rampada 0.80 

m - 1.00 m genişlikte (3 basamak veya en az %25 eğim) ve en az 1.50 m olacak şekilde 

proje hazırlanarak uygulanmasının yeterli olacağı” şeklinde düzenlenmiştir. 

  

b) 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) (Rev.01) 

 Senaryoda boru tipi iskele elemanları kullanılmalıdır. H tipi iskele kullanımı bazı beceri 

ve yetkinliklerin karşılanmamasına sebep olmaktadır. (Örn: A2 birimi “BY.19 Kısa 

kenardan başlayarak yatay elemanları söker.”) 

 İskelenin sabitlenebildiği durumlarda yaşam hattı gerekli olmaksızın aday kendisini 

iskelenin yatay hatlarına bağlayabilir. Ancak iskelenin sabitlenemediği durumlarda yaşam 

hattı kullanılması zorunludur. 

 

c) 14UY0195-3 PVC Doğrama Montajcısı (Seviye 3) (Rev.00) 

 Bilgi ifadeleri ve beceri yetkinlik ifadelerinde geçen “doğrama” elemanı ulusal yeterlilik 

içerisinde yer alan tanımlarda açıklanmış olup “kapı ya da pencere” arasından seçilen 

herhangi bir eleman için uygulanabilir. 

 Uygulama sınavında kullanılacak PVC doğramanın açılır kanat ölçüsü en az 0.60 m - 0.65 

m, yüksekliği ise en az 1.20 m - 130 m aralığında olmalı ve çift açılımlı kanat 

kullanılmalıdır. Doğrama ölçüleri ise 1.20 m - 1.30 m x 1.20 m - 1.30 m aralıklarında 

olmalıdır. 

 A2 biriminde yer alan “BY.2 Mevcut kör kasa var ise korozyon ve yalıtım kontrolünü 

yapar.” beceri ve yetkinlik ifadesinde yer alan kör kasanın sınavda bulunması 

gerekmektedir. 

 A2 biriminde yer alan “BY.4 Sabit camların cam macunlarını ve cam çivilerini söker.” 

beceri ve yetkinlik ifadesinin ölçülebilmesi için, performans sınavından önce 

macunlamanın ve çivilemenin yapılmış olması gerekmektedir. 

 A2 biriminde yer alan “BY.6 Kasa, kanat ve orta kayıtları söker.” beceri ve yetkinlik 

ifadesine göre kasa, kanat ve orta kayıtların ayrı ayrı sökümünün yapılması gerekmektedir. 
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 Senaryolarda, A2 biriminde yer alan “BY.13 Kasayı takozlar.” ve “BY.15 Takozları 

sıkıştırır.” ifadelerinin gerçekleştirilebilmesi için takoz kullanımına uygun açıklığa sahip, 

tam oturmayan montaj alanlarının olması gerekmektedir. 

 PVC Doğrama Montaj İşleri Biriminde yer alan “BY.14 Kasayı yatay ve düşey teraziye 

alır.” beceri ve yetkinlik ifadesinin ölçülmesi sırasında, sınav yapıcının teraziye alma 

işlemini kontrol etmesi gerekmektedir 

 A2 biriminde yer alan “BY.21 Yalıtım malzemesini duvar boşluğuna uygular.” kritik 

adımının uygulanmasında usulüne uygun malzeme kullanılmalıdır ve hiçbir boşluk 

kalmayacak şekilde malzemenin uygulanması gerekmektedir. 

 A2 biriminde yer alan BY.23, BY.25 ve BY.28 maddelerinde yer alan adımların 

ölçülebilmesi için, adaylara birden çok seçenek sunulmalı ve adayın seçim yapması 

sağlanmalıdır. 

 A2 Biriminde yer alan “BY.38 Montaj elemanlarını hazırlar.” beceri ve yetkinlik ifadesinin 

ölçülebilmesi için, montaj elemanlarının sınav alanında demonte olarak bulundurulması 

gerekmektedir. 

 A2 biriminde yer alan “BY.48 Yalıtım malzemesini duvar boşluğuna uygular.” kritik 

adımında beceri ve yetkinlik ifadesindeki uygulama kepenk veya panjurun duvar 

boşluğuna yapılmalıdır. 

 A2 biriminde yer alan “BY.52 Su yalıtım malzemesini doğrama ile duvar birleşim yerine 

uygular.” beceri ve yetkinlik ifadesindeki uygulama işin tamamını kapsamakta olup, 

duvarla panjur ve duvarla PVC birleşim yerlerine uygulama yapılmalıdır. 

 
d) 11UY0024-3 Sıvacı (Seviye 3) (Rev.02) 

 İnce sıva uygulaması yapılacak yüzeylerde kaba sıva bulunmalıdır. 

 Kullanılacak metal plakanın ölçülerinin en az 0.50 m x 0.50 m veya 0,25 m2 olarak 

belirlenmesi gerekmektedir. 
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Revizyon Tarihçesi 
 

Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Konusu 

00 14.09.2018 İlk Yayım 

01 19.06.2019 

Genel Hükümler bölümü 1. maddeye ekleme yapılmıştır. 

c) 12UY0048-3 Duvarcı (Seviye 3) (Rev.00) bölümünün 4. 

maddesinden “gaz beton” ifadesi çıkarılmıştır. 

ç) 12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı (Seviye 3) (Rev.01) bölümünün 1. 

maddesi kaldırılmış, 2. maddenin sırası (1. madde olarak) yeniden 

düzenlenmiştir. 

ğ) 14UY0195-3 PVC Doğrama Montajcısı (Seviye 3) (Rev.00) 

bölümüne 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 ve 12. maddeler eklenmiştir. 1. 

maddenin sırası (7. madde olarak) ve 3. maddenin sırası (8. madde 

olarak) yeniden düzenlenmiş ve bu maddelere ekleme yapılmıştır. 

Ayrıca 2. maddenin sırası (1. madde olarak) ve 4. maddenin sırası 

(6. madde olarak) yeniden düzenlenmiştir. 

02 07/03/2022 

1. Belgelendirme yapılmayan revizyonlar ile senaryo yayınlanmış 

ulusal yeterlilikler listeden çıkarılmıştır. 

2. Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyurular 

yansıtılmıştır. 
 


