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Mesleği ile ilgili bir işte çalıştığını Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak işyeri unvan listeli prim dökümü ile belgelendirenler KALFALIK 35 7/1-a SINAVLI

Mesleği ile ilgili bir işte çalıştığını Bağ-Kur ile birlikte vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesi ile belgelendirenler KALFALIK 35 7/1-a SINAVLI

Mesleki ve teknik eğitim veren örgün veya yaygın eğitim okul ve kurumları ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılmış 
kurumlardan veya yurt dışından alınan belgelerle başvuranlar KALFALIK 35 7/1-b SINAVLI

Fiilî askerlik süresi içinde alınan mesleki eğitime ilişkin belgelerle başvuranlar KALFALIK 35 7/1-c SINAVLI

Mahkûmiyet süresi içinde alınan mesleki eğitime ilişkin belgelerle başvuranlar KALFALIK 35 7/1-c SINAVLI

Üçüncü seviye veya kurs süresi olarak bu belgeye denk yaygın eğitim kurs bitirme belgesine sahip olanlar KALFALIK 35 7/1-c SADECE BECERİ SINAVI

Kalfalık yeterliğini kazanmış olup mesleklerinde en az beş yıl çalışmış olduğunu Ek-1 Formda beyan edip Sosyal Güvenlik Kurumundan 
alınacak işyeri unvan listeli prim dökümü ile belgelendirenler USTALIK 28/C 7/2 SINAVLI

Kalfalık yeterliğini kazanmış olup mesleklerinde en az beş yıl çalışmış olduğunu Ek-1 Formda beyan edip Bağ-Kur hizmet belgesi ile 
birlikte vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesi ile belgelendirenler USTALIK 28/C 7/2 SINAVLI

Başvuru tarihinde; mesleklerinde en az beş yıl çalışmış olduğunu Ek-1 Formda beyan edip Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak işyeri 
unvan listeli prim dökümü  ile belgelendirenler

KALFALIK + 
USTALIK 35 7/3 SINAVLI

Başvuru tarihinde; mesleklerinde en az beş yıl çalışmış olduğunu Ek-1 Formda beyan edip Bağ-Kur ile birlikte vergi dairesinden onaylı 
vergi mükellefiyet belgesi  ile belgelendirenler

KALFALIK + 
USTALIK 35 7/3 SINAVLI

Mesleki Açık Öğretim Lisesi yüz yüze eğitimi tamamlama belgesi ile başvuru yapanlar USTALIK 35 7/4 SADECE BECERİ SINAVI

Dördüncü seviye veya kurs süresi olarak bu belgeye denk yaygın eğitim kurs bitirme belgesine sahip olanlar USTALIK 35 7/4 SADECE BECERİ SINAVI

1986-1987 eğitim öğretim yılından itibaren üç yıl süreli mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olalar, (diplomasında yazılı 
olan bölüm/alan ile ilgili olarak, mesleki eğitim merkezi programı kapsamındaki bir meslek dalından ustalık beceri sınavlarına alınırlar. 
(Tablo-1)) USTALIK 29 7/5 SADECE BECERİ SINAVI

Ustalık belgesine sahip olup aynı alanda farklı bir daldan ustalık sınavına katılmak için başvuru yapanlar USTALIK 35 7/6 FARK ve BECERİ SINAVI

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin, kalfalık/ustalık belgesinin içerdiği öğrenme kazanımlarının MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgesinin içerdiği öğrenme kazanımlarından fazla olması durumunda kişiler yalnızca eksik öğrenme kazanımlarından kalfalık/ustalık 
sınavlarına alınırlar.

KALFALIK - 
USTALIK 35 7/7 FARK ve BECERİ SINAVI

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi-I” kapsamında Bakan Onayı ile yapılan önceki öğrenmelerin tanınması 
sınavlarında verilen belgeler, belge sahibinin Ek-4 Dilekçe ile başvuranlar

KALFALIK - 
USTALIK 35 G-3 DOĞRUDAN

19/6/1986 tarihinden önce çıraklık okulu diploması sahibi olup Ek-4 ile başvuranlar KALFALIK 35 13/1 DOĞRUDAN

Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından 1985-1986 eğitim öğretim 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 (Tablo-1) 
Ek-4 ile başvurmaları halinde USTALIK G1-b2 13/2 DOĞRUDAN

Üç yıl süreli mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu veya mesleki ve teknik eğitim merkezi mezunlarından, alanlarında olgunlaşma 
enstitülerinin iki yıllık kurs programlarından belge alanlara, almış olduğu kurs belgesi ile ilgili EK-4 ile başvuranlara USTALIK 29 13/3 DOĞRUDAN

Elektrik tesisatçılığı birinci sınıf veya 1985-1986 eğitim öğretim yılı sonuna kadar ikinci sınıf yetki belgesi alanlar (Ek-4 Formu) USTALIK 35 13/4-a DOĞRUDAN

1985-1986 eğitim öğretim yılından sonra ikinci sınıf elektrik tesisatçılığı yetki belgesi alanlar USTALIK 35 13/4-b SADECE BECERİ SINAVI

Üçüncü sınıf elektrik tesisatçılığı yetki belgesi alanlar (Ek-4 Formu ile müracaat) USTALIK 35 13/4-c DOĞRUDAN

Bakanlık ve meslek odaları iş birliğiyle verilmiş olan belgelerle odadandan resmi yazı almak kaydıyla başvuranlar (Ek-4 Formu) KAL - UST 35 13/5 DOĞRUDAN

Yurt dışındaki mesleki eğitim kuruluşlarından kalfalık, kalifiye işçilik veya bunlara eşdeğer mesleki yeterlilik belgesi alanlara kalfalık 
belgesi, ustalık belgesi veya buna eşdeğer mesleki yeterlilik belgesi alanlar

KALFALIK - 
USTALIK 35 13/6 DOĞRUDAN

Kalfalık belgesine sahip olanlardan, Kanunun 10 uncu maddesindeki kayıt şartlarını taşıyanlar 12 nci sınıfta mesleki eğitimlerine devam 
edebilirler USTALIK 28/B 14

1 YIL EĞİTİM+BECERİ 
SINAVI


