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İlgi  : a) 19.06.1986 tarih ve 19139 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan 3308 sayılı 

Mesleki Eğitim Kanunu 

            b) 17 Mayıs 1991tarih ve 20874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 507 sayılı 

Esnaf ve Sanatkarları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 

Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkındaki Kanun 

            c) 03.07.2002 tarih ve 24804 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Mesleki ve 

Teknik Eğitim Yönetmeliği 

            d) 20 Eylül 2008 tarih ve 27003 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesleki ve 

Teknik Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

            e) 3 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanunu 

  

Esnaf ve sanatkarlar dernekleri ve odalarınca ilgi (c) de kayıtlı 1580 sayılı Belediye 

Kanununun 15 inci maddesinin 72 nci bendine uygun olarak verilen Berberlik ve 

Kuaförlük kalfalık ve ustalık belgelerinin 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 

çerçevesinde Bakanlığımızca verilen dengi belgeler ile değiştirilmesi konusunda, ilgili 

odalar ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde tereddütlerin olduğu Genel Müdürlüğümüze 

yapılan başvurulardan anlaşılmaktadır. 

  

Bu konuda; ilgi (a) da kayıtlı Mesleki Eğitim Kanununun Geçici 9. Maddesinde; 

“…..çalıştığı meslek dalı çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınmadan önce meslek 

odalarınca mevzuatına uygun olarak verilmiş kalfalık ve ustalık belgeleri, mesleğin o 

ilde kapsama alınmasından sonra Bakanlıkça yeni belgeler ile doğrudan değiştirilir” 

denilmektedir. 

  

İlgi (b) de kayıtlı Kanunun ek 10. Maddesinde; “Bu Kanunda adı geçen “dernek” 

deyimi “oda” olarak değiştirilmiştir” denilmektedir. 

  

İlgi (c) de kayıtlı Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin meslek odalarından alınan 

belgelerin değerlendirilmesi başlıklı 237. Maddesinde ise “Çalıştığı meslek dalı 

çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınmadan önce, meslek odalarınca ve Bakanlık 

iş birliğiyle hazırlanan mevzuata uygun olarak verilmiş kalfalık, ustalık veya iş yeri 

açmaya yetki veren belgeler, mesleğin o ilde kapsama alınmasından sonra ilgili 



müdürlükçe dengi belgelerle değiştirilir. Yapılan incelemede mevzuatına uygun olarak 

verilmediği anlaşılan belgeler değerlendirilmez. Meslek odalarının ildeki üst 

kuruluşları, kapsama alınan meslek dallarında verdikleri belgelerin listelerini, kapsama 

alma tarihini izleyen 30 gün içinde il milli eğitim müdürlüğüne gönderir. Listelerin bir 

örneği ilgili müdürlüğe gönderilir.Bu listede bulunmayan belgelerin denkliği 

yapılamaz” denilmekte idi. 

  

İlgi (d) de kayıtlı Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmeliğin 118. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten 

kaldırılmıştır” denilmektedir. 

  

Buna göre yukarıda açıklanan Kanun ve Yönetmelik maddeleri çerçevesinde 3308 

sayılı Kanunun çıraklık eğitimi uygulama kapsamında bulunan berberlik ve kuaförlük 

meslek dallarında, 

  

1-     17 Mayıs 1991 tarihinden önce mesleğin o ilde 3308 sayılı Mesleki Eğitim 

Kanunu çıraklık eğitimi uygulama kapsamında alınmasına kadar geçen sürede 

“esnaf ve sanatkarlar derneklerince 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci 

maddesine uygun olarak verilmiş kalfalık ve ustalık belgeleri, 

2-     17 Mayıs 1991 tarihinden 507 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan “Çıraklık 

Eğitimi Uygulaması Yapılmayan İl ve Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin 

Verilmesine İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girdiği 20 Ekim 1993 tarihine kadar 

geçen sürede, “esnaf ve sanatkarlar odaları” tarafından 1580 sayılı Belediye 

Kanununun 15 inci maddesine uygun olarak verilmiş kalfalık ve ustalık 

belgeleri 

  

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen dengi belgeler ile 

değiştirilebilecektir. 

  

Bu değiştirme işleminde; kalfalık veya ustalık belgesi isteyen şahıs tarafından, ekte 

gönderilmiş olan “Meslekler 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu Çıraklık Eğitimi 

Uygulama Kapsamına Alınmadan Önce Dernekler ve Odalarca Verilen Belgelerin 

Değiştirilmesi İçin Başvuru Formu” ile kalfalık veya ustalık belgesinin asılları veya 

noter tasdikli örnekleri ile birlikte ilinizdeki denklik işlemlerini yürüten Mesleki 

Eğitim Merkezi Müdürlüğüne belgelerin değiştirilmesi isteğinde bulunabileceklerdir. 

  

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlükleri kendilerine müracaat eden şahısların belgelerini 

inceleyip, mevzuatına uygun olarak verilmiş olan belgeleri, 3308 sayılı Mesleki Eğitim 

Kanununun, çıraklık eğitimi uygulamalarına göre verilen, kalfalık veya ustalık 

belgeleri ile doğrudan değiştirebileceklerdir. 

  

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
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