
ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI YETKİ BELGESİ 

Genel Bilgiler: 

Kurumumuz ilgili mevzuat çerçevesinde; elektrikle ilgili işlerde çalışan ve bunu belgelendirenlere 

Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi programlarından durumuna uygun olanına kaydolup, uzaktan eğitim 

sürecini ve sonrasında yazılı ve sözlü-uygulama sınavını başarıyla tamamlayanlara Birinci, İkinci ve 

Üçüncü Sınıf Yetki Belgesi kazandırmaktadır. 

Başvuru Koşulları: 

Yazılı Sınavlara Katılabilmek İçin: 

Yetki sınıflarına göre, aşağıdaki şartları taşıyanlar ilgili sınıfın yazılı sınavına girebilirler.  

a. Üçüncü Sınıf;  

(1) Elektrik tesisatçılığı, 3. sınıf eğitim programını bitirenler,  

(2) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu'na göre elektrik tesisatçılığı meslek dalında kalfalık sınavına katılma 

şartlarını taşıyanlar,  

b. İkinci Sınıf;  

(1) Üçüncü sınıf yetkilerine veya yetki belgesine sahip olup 2. sınıfın - eğitim programını bitirenler,  

(2) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu'na göre elektrik tesisatçılığı meslek dalında ustalık sınavına katılma 

şartlarını taşıyanlar,  

c. Birinci Sınıf;  

(1) Elektrik tesisatçılığı 2. sınıf yetkilerine veya yetki belgesine sahip olup en az ortaokul mezunu 

olanlardan 1. sınıfın eğitim programını bitirenler. 

 

Sözlü-Uygulamalı Sınavlara Katılma Şartları;  

Sözlü-uygulamalı sınavlara katılabilmek için yazılı sınavlarda başarılı olmak ve yetki sınıflarına göre 

aşağıda belirtilen süre kadar elektrik tesisatı işlerinde çalışıldığının belgelendirilmesi şarttır.  

a. Üçüncü sınıf yetki belgesi için;  

İlkokul ve ortaokul mezunları 5 yıl, Lise mezunları 3 yıl,  

b. İkinci sınıf yetki belgesi için;  

Üçüncü sınıf yetki belgesine sahip olanlardan; ilkokul ve ortaokul mezunları 3 yıl, lise mezunları 2 yıl.  

c. Birinci sınıf C grubu yetki belgesi için; 

İkinci sınıf yetkilerine veya yetki belgesine sahip olduktan sonra 3 yıl. 

 

Başvuru zamanı ve yeri: 

Başvurular yıl boyunca Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulunun adresine posta yoluyla aşağıda 

belirtilen belgelerin gönderilmesiyle yapılmaktadır.  



a Onaylı fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı örneği,  

b. Öğrenim belgesinin noterlikçe onaylı örneği,  

c. Yeterli sayıda vesikalık fotoğraf (Sayısı eğitimi yapan kurumca belirtilecek),  

d. Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu programlarına kaydolanlar için, Milli Eğitim Bakanlığı'nca 

tespit edilecek kayıt ve sınav harcını yatırdığını gösterir belge. 

Not: Başvurunun Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı yerel kurumlara yapılabilmesine 

yönelik çalışmalarımız sürmekte olup tamamlandığında Web sayfamızda ilan edilecektir. 

 

Sınav Yeri ve Zamanı: 

Sınavlarla ilgili takvim Web sayfamızda yayınlanacaktır. 

 

Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Ders Kitapları içeriklerine ulaşmak için TIKLAYINIZ.  

Dilekçe Örnekleri İçin TIKLAYINIZ  

 

http://hbogm.meb.gov.tr/www/mesleki-ve-teknik-acik-ogretim-okulu-elektrik-tesisatciligi-ders-notlari/icerik/118
http://mtao.meb.gov.tr/www/belge-ve-dilekce-ornekleri/icerik/176

