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KALFALIK/USTALIK SINAVr BAŞVURU FORMU

İzmir Bornova Mesleki Eğitim Merkezi
Müdürlüğüne

A
......YIL ..... AY süre çalıştım ..saat mesleki eğitim aldım.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunununa göre Kalfalık / Ustalık sınavlarına
girmek istiyorum. Başvurumun değerlendiri|mesini arz ederim. .... l... l20

3 5. \{adde Kalfalık

35 l\{adde I Kallir]ık t []_çta|ık

_]5. Nladdc t _]stalık

28-c Madde Ustalık

29 Maddc Ustalık
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İş yerinin unvanr ve adresi İş yerinde yapılan iş ve hizmet çeşidi

Not: il'ornıda k*zıntı, silinti olmayacak daksii i<ulianılmayacaktır.

Bu Forma eklenecek diğer evrak:
l - Ögrenim belgesi ash veva onaylı örneği ile bir adet fotokooisi (*)

Açık Lise / Açık Ortaokul kavıtlı olanlar öğrenci belgesi (Pasif-Aki|
2- Nüfus Cüzdanı/Kimlik Karh aslı ve..;ğ!q@§ (*)
3- Bir adet Biyometrik vesikalık folqğgf
4- Başvuruya esas kanıt dökümanlar

i Sosyal Güvenlik Kurumu l]aTFodlu İşyeri ıınvan _Lişteii
lğÇK çıriırı diiküırıü

! Bağ-Kur hizmet belgesi ile birlikte vergi dairesinden onaylı
\'*rgi Mükçllqfiye$ Belgpsi

n Kalliılık / Ljstalık belgcsi aslı ve fotokoııisi

! McsIeği ilc ilgili; Milli F}ğilinı L}akanlığı onıı1,Iı [,ıclgclcriıı aslı

ve fotokopileri (*)

l N4YK Meslcki Yctcrlilik |}clgcsi aslı ve frıtııkoırisi (*)

4. Seviye ve üstü USTALlK 3. Sci,il,c I(,,\LlrA1.1K

(*)l Mcslcki Açık Öğretinı Liscsi y|iz 1,iize cğitiıııini
tamaınlaııa be lgcsi

! l, iili askcrlik vcya mahkümiyet süresi içindc aldığı nıcslcki
eğitime ve/vcya çalışmaya ilişkin belgelcr

E Yurt dışııdaı alınan tıelgeJeriı \,c oıay]] lcrciiıDcsiıiı aslı vc folokopısi (*)

Doğum Tarihi l9

0 5 Iş,tey.a,E:v::TeJ

\./,,1.^-,l_ L:1^:l^*: L,,l.,_^_ 'nın

i ş yeri mizde/kurumumuzda ..... mcslek dalında

fiilen çaIıştığını beyan ederim.

ış yeri sahibinin/kurum vetkilisinin

Adı Soyadı:.........

Iinranı :.......

fçlçlbn No : ...

.....l . .. ....l20, ...
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Kaşe veya Mtihiir


