




KALFALIK USTALIK BELGESİ ALMAK İSTEYENLERE GEÇİCİ MADDE 

UYGULAMASI DUYURUSU 

İlimizde Çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamında faaliyet gösteren işyeri sahipleri ve 

bu işyerlerinde çalışan kişilerden; kalfalık ustalık belgesi olmayanların belge almaları 

amacıyla 27. Türkiye Mesleki Eğitim Kurulu tarafından geçici madde uygulaması 

başlatılmıştır. 

Mevcut kapsam içerisinde bulunan meslek dallarında kalfalık ustalık belgesi olmayanlar 

başvuru yapabileceklerdir. Başvurular açıklamada belirtilen hususlar gözetilerek süresi 

içerisinde Aksaray Merkez Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne yapılacaktır. ” denildi. 

         

  

1)  3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununun Geçici 1. Maddesine göre; 

3308 sayılı Kanunun Geçici 8. Maddesi gereğince; ilimizde Çıraklık Eğitimi uygulama 

kapsamına alınan tüm meslek dallarında müktesep hak sahibi olduğu halde Bakanlıkça ilan 

edilen tarihlerde belge almak için müracaat etmeyenlere Kanunun Geçici 1. maddesindeki 

şartları taşıyıp sınavla kalfalık ve ustalık belgesi alma hakkına sahip olanların başvuruları 16 

Eylül 2015 tarihinden itibaren 6 ay süreyle ( 16 Mart 2016 tarihinde sona erecek ) 
Aksaray Merkez Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kabul edilecektir. 

  

1.      Buna göre mesleğin ildeki çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alındığı tarihte; 

  

A.    18 yaşını doldurmuş olan mesleği ile ilgili bir işte çalışmış olduğunu belgelendirip 

müracaat edenler doğrudan kalfalık sınavına alınırlar. 

B.      16 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olanlar intibak ( uyum ) eğitimine tabi 

tutulduktan sonra kalfalık sınavına alınırlar. 

C.       Mesleğinin, Kanun kapsamına alındığı tarihte, mesleği ile ilgili bir işte çalışanlardan 

kalfalık belgesine veya mesleki bakımdan kalfalık belgesine denk yetki ve sorumluluk veren 

belgeye sahip olup 22 yaşını dolduranlardan merkez müdürlüğüne usulüne uygun olarak 

başvuranlar ustalık sınavlarına alınırlar. 

2. Başvurular Aksaray Merkez Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne yapılacak; başvuru 

formları bu okuldan temin edilecektir. 

  

3. Başvurular Çıraklık Eğitimi Uygulama kapsamına alınan mesleklerde 16 Eylül 2015 

tarihinden itibaren 6 ay süreyle kabul edilecektir. ( 16 Mart 2016 tarihinde sona erecek ) 

  
4. Başvuru işlemlerinde; yaş, çalışma gibi durumların incelenmesinde mesleğin çıraklık 

eğitimi uygulama kapsamına alındığı tarih esas alınacaktır. 

  

6-Daha geniş bilgi Aksaray Merkez Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünden alınabilecektir. 

        

                  İlgililere duyurulur.  
AKSARAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 
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