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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, esnaf ve sanatkârların 800 yılı aşan 
ahilik geleneğine dayanmaktadır. Bu sistemde 
ortaokul mezunu gençler tecrübeli usta öğreticilerin 
nezaretinde meslek öğrenir.

Çırak öğrenciler işyerinin çalışanı ya da işçisi değil, 
meslek öğrenmek için orada bulunan öğrencidir. 
Bu sebeple yasa gereği çırak öğrenciler işyerinin 
çalışan sayısına dâhil edilmezler.

Devlet ve aileler çırak öğrencileri, siz işyeri 
sahiplerine ve ustalarınıza işyerinde uygulamalı 
eğitim almaları için emanet ediyor.

Çırak öğrenciler sizin ustalığınıza ve vicdanınıza 
emanettir.



Gerçek usta kendi ustasını geçen ve kendisini 
geçecek yeni ustalar yetiştiren kişidir!

İşletmeler İçin Çırak Öğrenci Yetiştirme Koşulları 
Nelerdir? 

İşletmede uygulamalı eğitim yapmak isteyen çırak öğrenci 
adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:   
 En az ortaokul mezunu olmak (*),
 Sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya 

elverişli olmak.

(*) Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin ortaokul 
mezuniyetleri ile ilgili olarak;

 En az ortaokul mezunu olduklarını belgelendirenler 
diploma programına, 

 En az ortaokul mezunu olduklarını belgelendiremeyenler 
ise ortaokul mezunu olduklarını beyan etmeleri 
durumunda ustalık programına kayıt yaptırabilirler.

 Yeni düzenleme ile Türkçe dil yeterliliği olmayan 
Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler de mesleki eğitim 
merkezlerine kayıt yaptırabilecekler. 9’uncu sınıfta 1. 
dönem yoğun bir şekilde sadece Türkçe Dil Eğitimi 
alarak mesleki eğitim merkezlerinde eğitimlerine devam 
edebilecekler.

İşletmelerin çırak öğrenci yetiştirebilmesi için;  
 İşyerinde usta öğretici bulundurması ve  
 19 yaşından gün almamış gençlerin velisi ile çıraklık 

sözleşmesi imzalamaları yeterlidir. 

Bir meslekte usta olmak, onurlu bir iştir. Yeni ustalar 
yetiştirmek ise mesleğe olan borçtur.

Çırak Öğrenci Yetiştirmek İçin Nereye Başvurulur?  

Yakınınızdaki mesleki eğitim merkezine başvurarak uygulanan 
programlar hakkında bilgi alabilir ve çırak öğrenci talebinizi 
iletebilirsiniz.  

Bulunduğunuz ilçedeki mesleki eğitim merkezinin iletişim 
bilgilerine erişmek için:

sitesini ziyaret ediniz.

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

Çıraklık Eğitimi Ne Kadar Sürer,  
Nasıl Belgelendirilir?

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

 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.

Hangi Meslek Dallarında Eğitim Veriliyor? 

Mesleki eğitim merkezleri ile işbirliği içinde 
çırak öğrenci yetiştirebileceğiniz 184 farklı dal 
mevcuttur. Bunlar dört yıllık eğitim sonucu 
kazanılan; kapsamlı teknik bilgi, beceri ve deneyim 
gerektiren  alanlardır. 

Çıraklık Eğitiminin Faydaları Nelerdir? 

İşyerleri bakımından çıraklık eğitiminin diğer 
mesleki eğitim türlerine göre ek avantajları 
mevcuttur. Bu avantajlardan bazıları şunlardır: 

 Çırak öğrenci yetiştirmek sektörün geleceği için 
hayati önem taşır. Zira, nitelikli işgücünün olmadığı 
meslek dalları yok olmaya mahkûmdur. 

 Zorlu rekabet koşullarında hayatta kalmak ancak 
nitelikli işgücü ile mümkündür. Başkasından 
ziyade kendinizin yetiştirdiği kalfalar ve ustalar 
işletmenizin en büyük sermayesidir. 

 İhtiyacı karşılayacak sayıda çırak yetiştirilmesi, 
sektörde nitelikli ve uygun ücretle usta bulma 
fırsatını artırır. Aksi durumda işgücü maliyetinin 
yükseleceği unutulmamalıdır. 

Sunduğunuz ürünün ve hizmetin kalitesi, 
personelinizin mesleki bilgisi ve becerisi ile doğru 
orantılıdır.

 İşyerinize eğitim için alacağınız çırak öğrencilerin 
iş kazaları ve meslek hastalıkları ile diğer hastalık 
sigortası primleri Devlet tarafından karşılanır.

 Çırak öğrenciye 9-10-11. sınıflarda net asgari 
ücretin en az %30’u, 12. sınıfta ise en az %50’si 
kadar aylık ücret ödemeniz gerekmektedir. Bu 
ücret Devlet katkısı olarak size geri ödenir. Aday 
çırak, çırak ve öğrencilere ödenen ücretler her 
türlü vergiden muaftır.

Yetiştireceğiniz çırak öğrencilerin eğitimini 
gerçekleştirme görevinde yalnız değilsiniz. Mesleki 
eğitim merkezleri bir yandan çırak öğrencilerinize 
haftada 1 gün teorik eğitim verirken diğer yandan 
işletmedeki uygulamalı eğitim için sizinle işbirliği 
yapar, size rehberlik eder. 


