
İMEP, 12 İlden 36 meslekİ eğİtİm kurumunun 
ve Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının

katkıları İle toplam dört farklı çırak öğrencİ forumu organİze edİyor.



Çırak Öğrenci Forumlarının Amacı

Çıraklık eğitimini çırak öğrencilerin perspektifinden ele alma

Katılımcı süreçler yürüterek çırak öğrencilerin seslerini duyurma

Gençler arasında etkileşim oluşturma

Eğitimi sürdürme ve tamamlama için motivasyon yaratma

Gençleri güçlendirme

Çıraklık eğitiminin ana aktörleri arasında diyalog olanaklarını arttırma

Ülkemizdeki sosyal uyuma destek sunma

Kamuoyunun dikkatini çıraklık eğitimine çekme



1. Çırak Öğrenci Forumu Katılımcıları

Lider Öğrenci

Lider Öğretmen

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Temsilcisi

MEB ve TESK Temsilcisi

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Temsilcisi

İMEP Ekip Üyesi

29 - Suriyeli
14 - Kız

65

35

9

9

3

14



1. Çırak Öğrenci Forumu Gerçekleşme Süreci

Salgın sebebiyle ilk forum dijital platformda gerçekleşti. Diğer forumların yüz yüze etkileşimle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Foruma
Katılım

21-22
Ekim 2021

Lider
Öğrencilerin 
Katılımcı 
Süreçlerle 
Belirlenmesi

Lider 
Öğrencilerle 
Tanışma ve 
Forum Hazırlık 
Toplantısı

Lider 
Öğrencilerin 
Akranlarından 
Görüş Almaları 
ve Derlemeleri

Lider 
Öğretmenlerle 
Tanışma ve 
Foruma İlişkin 
Görüş ve 
Önerilerinin 
Alınması



Program
1. Gün

Açılış Konuşmaları
Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim 

Genel Müdürlüğü, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu, Avrupa Birliği Türkiye 

Delegasyonu, Expertise France temsilcileri 
tarafından açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

İlham Veren Öyküler
Çıraklık eğitimi mezunu olan ve

kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Fatma 
Aslıhan Tunçer ve çırak öğrenci olarak eğitim 
aldığı işyerine ortak olan olan Aytekin Kılıç’ın 

hikayeleri kendi ağızlarından dinlendi.

Çırak Öğrencilik Hakları
Çırak öğrencilik hakları, bu haklarla 

birlikte okulların, işletmelerin ve 
öğrencilerin sorumlulukları konuşuldu.

Bugüne Kadar Neler Yaptık?
1. Çırak Öğrenci Forumu öncesinde gerçekleştirilen 

hazırlık çalışmaları özetlendi.

Uyuşmazlık Yönetimi ve İletişim Eğitimi
Forum süreçlerine dair potansiyel uyuşmazlık durumları 

ele alındı, bu süreçlerde etkili iletişim yürütmek üzere 
sergilenebilecek potansiyel temel prensipler tartışıldı.

Bileklik Atölyesi
Katılımcılarla birlikte İMEP forum 

bileklikleri tasarlandı.

Değerlendirme
İlk günü değerlendirmek üzere her 

katılımcı 3 kelime ile günü özetledi, 
değerlendirmenin sonunda kelime 

bulutu oluşturuldu.



Program
2. Gün

İlk Günün Özeti 
İlk gün yapılan çalışmalar kısaca anlatıldı.

Yarışma Zamanı
İlk gün ele alınan konuları da içeren 

bir Kahoot yarışması düzenlendi.

Çıraklık Eğitiminin Zorlukları
Çırak öğrencilerle birlikte çıraklık eğitiminin 

zorlukları okul, işyeri ve sosyal yaşam 
başlıklarında ele alındı.

Çıraklık Eğitiminin Fırsatları
Çırak öğrencilerle birlikte çıraklık eğitiminin fırsatları ele alındı.

Değerlendirme
İki günlük forum sürecinin değerlendirmesini yapmak üzere 

anket çalışması gerçekleştirildi.

Kapanış
Bir sonraki foruma kadar gerçekleştirilecekler aktarılarak

1. Çırak Öğrenci Forumu’nun kapanışı gerçekleştirildi. 

Sonraki Adımlar ve
Eylem Planı Oluşturma

Tüm katılımcılarla birlikte 
okullardaki çırak öğrencilerin 

forum süreçlerine aktif katılımını 
sağlamak üzere olası yöntemler 

tartışıldı.



Lider çırak 
öğrenciler 

küçük gruplar 
halinde çalışarak 

çıraklık eğitimi 
süreçlerindeki 

zorlukları ele aldı. 
Tartışmalar okul, 

işyeri ve sosyal 
yaşam olmak 
üzere üç ana 

başlık altında 
gerçekleştirilerek 

etkileşimli sorun 
analizi yapıldı. 

Okulda Yaşanan Zorluklar

Çırak öğrencilerin okulda yaşadıkları sorunlar başlığı altında: ders saatlerinin çok olması, teneffüslerin 
kısa olması, ders konuları ve sınıf dağılımları ile ilgili içerik ve alt yapı boyutundaki sorunların yanı sıra 
okula ulaşımda yaşadıkları sorunları dile getirdikleri görüldü.

Okulun bir 

gün olmasının 

yetersizliği

Akademik 

düzeyi aynı 

olmayan 

öğrencilerin 

aynı sınıfta 

olması

Sınıfların 
kalabalık olmasıBir günde 

çok fazla 

ders 
işlenmesi

Sosyal ve 
sportif 
zaman 
kısıtları

Öğrencilik 
haklarının 
kullanımındaki 
kısıtlar

Eğitim süreci hakkında yeterli bilginin olmaması

Teneffüs 
sürelerinin 
çok kısa 
olması

Teknolojik
altyapı
sorunları

Kantin ve 
öğle yemeği 
kısıtları

Okul 
binalarının 

konumlarının 

sorun 

yaratması
Okul binalarının 
çok eski olması

Okula
ulaşımda 
yaşanan
kısıtlar

Sosyal ve 

sportif alan 

kısıtları

Eğitim
materyalleriningüncelolmaması

Atölye 
donanım 
kısıtları

Çıraklık
Eğitiminin
Zorlukları

“Teneffüsler çok kısa. Ders saatleri 
fazla. Müfredat çok ağır ve öğretmenler 
tarafından aktarımda çok eksiklikler 
var. Aynı zamanda sürekli tekrar 
eden dersler var, bu da öğrenme 
motivasyonumuzu düşürüyor. Kültür 
ve spor derslerinin olmaması bizim için 
önemli bir eksiklik.”



İşyerlerinde Yaşanan Zorluklar
Bu bölümde, işletmelerdeki uygulamalı eğitim sürecinde çırak öğrencilerin öğrenci yerine vasıfsız işçi olarak görülmeleri, 
çırak öğrencilik haklarının ihlaline yönelik eğilim sergilenmesi ile okul ve işyeri arasındaki iletişim kısıtları temel sorun 
alanları olarak öne çıktı.  

Mesai saatlerinin çok uzun olması ciddi bir 
sorun. Çoğumuz fazla mesai yapıyoruz. 
Bazı işyerlerinde işçi yetmediği için görev 
tanımımızda olmayan işleri de yaptırıyorlar. 
İşyerinde bizi çalışan bir kişi olarak gördükleri 
için çocuk gibi görmüyorlar. Haftalık ve yıllık 
izin konusu, hepimizin yıprandığı konu. İzin 
hakkımızı kullanamıyoruz.

Yeterli 
öğrenme deneyimi sunulmaması

Okul ve işyeri arasında iletişim 
sorunları

Çıraklık eğitim süresinin emekliliğe sayılmaması

Eğitim 
alınacak işyeri bulma zorlukları

Eğitim dışı 
görevlerin 
yaptırılması

Fiziksel 
koşulların yetersiz olması

Uzun 
çalışma 
saatleri

Molaların 
kısıtlı 
verilmesi

Ücretlerin yetersiz olması

Öğrencilerin 

işçi olarak 

görülmesi



Sosyal Yaşamda Yaşanan Zorluklar

Uzun çalışma saatlerinin ve haftalık çalışma düzeninin öğrencilerin sosyal yaşama zaman ayıramamalarına 
sebep olduğu tespit edildi. Okullarda ve işyerlerinde dinlenebilmeleri ve sosyalleşebilmeleri için zaman ve 
yer açısından kısıtlar olduğu görüldü. 

Forumda 
gerçekleşen 
tartışmalar 
neticesinde 
teorik ve 
uygulamalı 
eğitim arasında 
tamamlayıcı 
ve bütünsel bir 
ilişki kurulması 
bağlamında 
kısıtlar olduğu 
kanısı oluştu. 
Ayrıca çırak 
öğrencilerin 
insan, çocuk/
genç ve öğrenci 
olmaktan 
kaynaklı 
gelişimsel 
özellikleri ile 
ilintili haklarına 
erişimleri 
konusunda 
geliştirilmeye 
açık alanlar 
olduğu fark 
edildi.

Yetişkin yaşamı sürdürme sebebiyle çocukluktan ve gençlikten uzaklaşma

İşyerlerinde dinlenme ve sosyalleşme alanlarının ve zamanlarının olmaması

Okullarda dinlenme 

ve sosyalleşme 

alanlarının ve 

zamanlarının 

olmaması

Uzun çalışma saatlerinin sosyal 
yaşama alan tanımaması

Sadece pazar günümüz tatil olduğu için 
sosyal hayatımız olmuyor. Sürekli ev-iş-okul 
arasındayız. Ne arkadaşlarımızla ne de 
ailemizle yeterli vakit geçirebiliyoruz. Bazen 
insan olduğumuzu unutuyoruz. Okul bizim 
arkadaşlarımızla vakit geçirebileceğimiz en iyi 
yer. Bir gün bile olsa futbol, basketbol bunun 
gibi vakit geçireceğimiz yerler olsa iyi olurdu.



Çıraklık Eğitiminin Fırsatları 

Çırak öğrencilere göre bir yandan örgün 
eğitimde öğrenim görmek diğer yandan 
meslek öğrenmek önemli bir avantaj. Çıraklık 
eğitiminin; öğrenim görülen meslekte 
pratiklik kazanılması, istihdam garantisinin 
olması, kazanılan aylık ücret sayesinde 
kendi ayaklarının üzerinde durma olanağının 
yakalanması, çalışma hayatı ile içiçe olmanın 
sorumluluk becerilerine katkı sağlaması ve 
farklı profildeki kişilerle iletişim kurma imkânı 
sunması dolayısıyla öğrencilere önemli 
faydalar sağladığı ifade edildi.

Çırak öğrenciler uygulamalı eğitim sürecinde 
mesleki çevre edindiklerini, etkili iletişim 
kurmayı ve girişimciliği öğrendiklerini, mezuniyet 
ile birlikte işyeri açabilme hakkı elde etmenin 
önemli olduğunu, çıraklık eğitiminin genel olarak 
özgüvenlerini geliştirdiğini düşünüyor. 

Nitelikli, farkındalığı yüksek ve toplumun 
ihtiyaç duyduğu ustaların yetiştirilmesi 
açısından çıraklık eğitiminin farkını ortaya 
koyan çırak öğrenciler, nitelikli üretim ve 
hizmet sektörlerinde yer almalarıyla topluma 
ve sürdürülebilirliğe önemli katkılar sunduğunu 
ifade ediyor. 

Lider çırak öğrenciler, forumda ayrıca çıraklık eğitiminin 
fırsatlarına ilişkin tartışmalar yürüttü. Katılımcılar 
küçük gruplar halinde üç temel soru üzerinden çıraklık 
eğitiminin fırsatlarının neler olduğunu ele aldı: 

Akranlarımıza 
göre hangi 
alanlarda 
daha çok 
beceri 
kazanıyoruz? 

Çıraklık 
eğitimi içinde 
yaşadığımız 
topluma 
hangi 
faydaları 
sağlıyor?

Bu yaşlarda 
edindiğimiz 
bilgi ve 
tecrübeler ileri 
yaşlarımızda 
bize hangi 
avantajları 
sunabilir?



“Aldığımız eğitimin toplumsal kalkınmaya da 
önemli bir etkisi var. En alttan başlamak 
ve en üste çıkmak için birçok basamak 
geçiyoruz, böylelikle kaliteyi arttırıyoruz. 
Öğrenme motivasyonumuz çok yüksek. Tüm 
bunların toplumsal dönüşüme ve ülkemize 
önemli bir olumlu etkisi olduğuna inanıyoruz.”

Hem öğrencilik hem meslek öğrenme

Mezuniyette işyeri açma imkânı

Hayatın 
düzene 
girmesi

Meslek sohbetleri 
yapabilme

Mezuniyette mesleği 
başkalarına aktarma

Mesleği 
öğrendikçe işi daha zevkle yapma

Sorumluluk duygusu geliştirme

Sorumluluk 

becerilerine 

katkı sağlama

Kariyerde 
daha hızlı 

ilerleme

Farklı profildeki 

kişilerle birlikte 

olma

Öğrenilenlerin 

gerçek 
hayatta işe 
yaraması

Maddi olarak 

kendi ayaklarının 

üzerinde durma

Mesleği yaparak daha iyi anlayarak öğrenme

Farkındalığı yüksek ustalar olarak yetişme

Tüketimin önüne 

geçecek bakım-

onarım işlerini 

öğrenme

Erken yaşta 

meslek edinme

İş çevresi ve ağı edinme

Mezuniyetteiş garantisi
Mezuniyette 

lise diploması 

seçeneği

İşletmelerin ihtiyaçlarını karşılama

Girişimcilik becerileri edinme

Yakın çevreye ve aileye fayda sunma

Gerçek hayatı yakından tanıma

Kendi 
yeteneklerini keşfetmePratiklik 

kazanma

Kişilik gelişimine katkı

İş disiplini öğrenme

Topluma 

hizmet 

verme

Özgüven geliştirme



Grup Moderatörlerinin Gözünden
1. Çırak Öğrenci Forumu

	Forum aktif katılımın çok önemli olduğunu gösterdi. Aktif katılımı güçlendirebilmek için aktif ve deneyime 
uygun etkileşim olanakları yaratmamız gerekiyor.

	Diyalogun önemini bir kere daha gördük. Çıraklık eğitiminin tüm bileşenleri arasında çözüm odaklı diyalog 
imkânı oluşturmanın gerekliliği üzerinde durduk. 

	İletişimin ve diyalogun gerçekleşeceği alanı inşa etmenin önemini fark ettik. Hem fiziksel bir alan olarak 
hem de güven, ortak anlayış ve ortak dil etrafında oluşan sosyal bir alan olarak bir inşa sürecine girmemiz 
gerektiğini gördük.

	Okullara olan aidiyetin yükseltilmesi için öğretmen – öğrenci yakınlığını güçlendirecek sosyal etkinlikler 
önemli fırsatlar sunabilir.

	Çırak öğrencilerin mesleğin yanı sıra sosyal ve kültürel özellikleri ile de tanımlanmaya yatkın olduklarını fark 
ettik. 

	Çırak öğrencilik hakları hakkındaki eksiklerimizi fark ettik, bu konudaki farkındalığımızı ve bilgi düzeyimizi 
yükseltmekle birlikte ilgili birimlerin bu konuya eğilmeleri için daha talepkâr olmanın anlamlı olacağını 
düşündük. 

	Koordinatör öğretmenlerin yeterliliklerinin ve öğrencilerle bağının güçlendirilmesine değindik. Aile katılımının 
ve desteğinin altı çizdik.

	Sosyokültürel etkileşim alanlarının ve zamanlarının arttırılması gerektiğini vurguladık.
	Ülkemizin farklı yerlerinde benzer sorunların yaşandığını fark ettik. 
	Çırak öğrencilerin öğrenci olma halinin tekrar tekrar hatırlatılması gerektiğini vurguladık. Çırak öğrencilik 

imajının tazelenmesi için çalışmalar yapılmalı önerisi geliştirdik. 



Sonraki Adımlar ve Eylem Planı Oluşturma

	Forumda konuşulan konuların diğer öğrencilere aktarılması

	Infografik gibi görsel tasarımların yapılması, sosyal medya ve 
iletişim kanallarıyla oluşturulan içeriklerin yaygınlaştırılması, 

	Aylık zoom toplantılarının organize edilmesi, tüm paydaşlarla 
fikir-alışverişi için toplantılar yapılması, anketler yoluyla görüş 
toplanması

	Lider öğrenciler dışında diğer öğrencilere sorumluluk 
verilmesi,

	Çırak öğrencilik hakları konusunda işverenlere bilgi ve 
seminerler gerçekleştirilmesi,

	Çıraklık eğitimi özelinde belirlenen fırsatlar konusunda diğer 
öğrencilerin ve başkalarının farkındalığını artırmak amacıyla 
çalışmalar yapılması, 

	Çıraklık eğitimi dışındaki okullarda görev yapan rehber 
öğretmenlerle iş birliği yapılması, 

	Ulusal kanallarda çıraklık eğitimini tanıtıcı reklam ve kamu 
spotlarının yayınlanması, tanıtım broşürlerinin hazırlanması, 
sosyal medya uygulamalarının etkili kullanılması,

	Çıraklık eğitimine ilişkin dijital bir platform oluşturulması.

Çıraklık eğitimi sunan 
okullardaki öğrencilerin forum 

süreçlerine aktif katılımını 
sağlamak için oluşan öneriler:



Forumun ilk gününü 3 kelime ile özetleyiniz.

Gurur vericiydi. Dile getiremediğimiz bütün sorunlarımızı arkadaşlarla birlikte dile getirdik.

Öğrencilerimiz ilk defa özgür hissettikleri bir platformda seslerini duyurdular.

Öğrencilerimizin haklarını daha çok savunmamız gerektiği ve problemlerin çözümü için ortak hareket edilmesi zorunluluğu ortaya çıktı.

Hem eğlenceli hem öğretici hem de herkesin düşüncelerini rahatça ifade ettiği bir forum gerçekleşti.

Sorunların sadece bizim okulumuza has olmadığını öğrenmiş olduk, hâl böyle olunca çözüm gelecek demektir.

Öğrencilerimin mutluluğu bütün yorgunluğa değdi. Çocuklar ve ben bilmediğimiz konular hakkında bilgi aldık.

Sadece kendi adıma değil okulumuzdaki diğer öğrencilerin de sesi olabildiğim için çok mutluyum.



Puanlama (100 üzerinden...)

Moderatörlerin 
kolaylaştırıcılık 
becerileri

Çıraklık
eğitiminin
fırsatları
oturumu

Moderatörlerin
katılımcılara 
ve diyalog 
sürecine
yaklaşımları

Bileklik
atölyesi

Çıraklık 
eğitiminin 
zorlukları 
oturumu

Forum
dijital
platformu




