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İstihdam için Mesleki Eğitim Programı, çıraklık ve
mesleki eğitim yoluyla Suriyeli ve Türk gençlere ve 
yetişkinlere beceri kazandırarak kayıtlı istihdama 

erişimlerine destek olmayı hedeflemektedir. 
Millî Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 

Konfederasyonu işbirliğinde yürütülen program, 
Avrupa Birliğinin Türkiye’deki Mülteciler için Mali

Yardım Programı kapsamında fonlanmakta, Expertise 
France ve EDUSER tarafından uygulanmaktadır.

Bu broşür Avrupa Birliğinin finansal desteğiyle hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla EXPERTISE FRANCE ve
EDUSER’in sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
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Çıraklık Eğitimi Nedir?

Çıraklık eğitimi, gençlerin ortaokuldan sonra 
zorunlu eğitimlerini tamamlamak için devam 
edebilecekleri eğitim türlerinden biridir. 

Çırak, işçi değil, öğrencidir. Çırak öğrenciler, 
devletin gözetiminde ve korumasındadır. 
Öğrencilere verilen tüm haklardan faydalanırlar.

Çıraklık eğitimi, gençleri en kısa yoldan işe ve 
hayata hazırlar. 

Çıraklık eğitimi çocuğun bir meslek öğrenmesine, 
kendi kendine yeten, üreten, topluma faydalı güçlü 
bir birey olmasına yardımcı olur.



Çıraklık eğitimini tamamlayıp ustalık belgesi 
alanların yüzde 90’ından fazlası kendi 
mesleklerinde işyeri açmakta veya usta unvanıyla 
çalışmaktadır.

Çıraklık Eğitimine Kayıt Koşulları Nelerdir? 

 En az ortaokul mezunu olmak,
 Sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri 

yapmaya elverişli olmak.

https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/egitim/mesleki-egitim 

 Çıraklık eğitiminde, öğrencinin seçtiği 
meslekte eğitim almasında kontenjan vb. 
sorunlar yaşanmaz.

Eğitim almadan meslek,  
meslek sahibi olmadan işiniz olmaz.

İlgi ve yetenek başarının anahtarıdır.

Bugünün çırak öğrencileri geleceğin ustalarıdır.

Çıraklık Eğitimi Ne Kadar Sürer,  
Nasıl Belgelendirilir?

Çıraklık eğitiminin süresi dört yıldır. Bu süre 
sonunda çırak öğrenciler 12 yıllık zorunlu eğitimi de 
tamamlamış olur. Eğitim süresince öğrenciler;

 haftada bir veya iki gün mesleki eğitim 
merkezlerinde teorik eğitim,

 haftada dört veya beş gün işyerlerinde 
uygulamalı eğitim görürler.

Başarılı olmaları halinde üçüncü yılın sonunda 
“Kalfalık Belgesi” dördüncü yılın sonunda da 
“Ustalık Belgesi” alırlar. Ustalık belgesiyle işyeri 
açabilir veya bir işyerinde aranan eleman olarak 
kolayca iş bulabilirler.

Hangi Meslek Dallarında Eğitim Veriliyor? 

 Çıraklık eğitiminde çocukların ilgi ve 
yeteneklerine hitap edecek 184 farklı dalda 
mesleki eğitim seçeneği bulunur.

Çıraklık Eğitiminin Faydaları Nelerdir? 

 Çıraklık eğitiminde gençler bir yandan meslek 
öğrenirken diğer yandan kendi cep harçlığını 
kazanır ve aile bütçesine katkı sağlar.

 Çırak öğrenciler, 9-10-11. sınıfta net asgari 
ücretin en az %30’u kadar, 12. sınıfta net asgari 
ücretin en az %50’si kadar aylık ücret alır.

 Çıraklık eğitimine kayıt yaptıran öğrencinin 
ilk gününden itibaren iş kazası, meslek 
hastalıkları ve hastalık sigortası devlet 
tarafından karşılanır.

 Aldığı Ustalık Belgesi ile işyeri açabilir veya 
usta unvanıyla işyerlerinde çalışabilir.

 Iş pedagojisi kursuna katılarak usta öğretici 
belgesi alabilirler.

 İşyeri açmak istediklerinde KOSGEB’in yeni 
girişimci desteklerinden faydalanabilirler.

 Mesleki eğitim merkezlerinde fark derslerini 
tamamlayarak meslek lisesi diploması 
alabilirler.

Çıraklık Eğitimine Kayıt Yaptırmak İçin Nereye
Başvurulur?

Mesleki eğitim merkezine başvurarak uygulanan 
programlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Seçilen meslek alanında uygulamalı eğitim yapılacak 
işyerini bulma ve kayıt işlemlerine ilişkin bilgileri 
mesleki eğitim merkezlerinden öğrenebilirsiniz.

En yakın mesleki eğitim merkezinin iletişim bilgilerine 
erişmek için:

sitesini ziyaret ediniz.


