
 

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ PROGRAMI 
UYGULAMALARI 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Meslekî ve Teknik Eğitim  Genel Müdürlüğü 



Mesleki Eğitim Merkezleri dört yıllık zorunlu Ortaöğretim kurumu oldu.                                             
Öğrencilerden fark derslerini tamamlayan ML Mezunu olabilecek. 

9 ARALIK 2016 TARİHİNDE YAYIMLANAN 6764 SAYILI KANUN 
İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

09 Aralık 2016 tarihli 6764 sayılı kanun ile 

 çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır. 
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Mesleki Eğitim Merkezi 



MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM SÜRECİ 
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ÇIRAKLIK EĞİTİMİNDE UYGULANAN PROGRAMLAR 
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• Çırak 

• Kalfa 

• Usta 

• Meslek Lisesi 
Diploması 

• Daha önce; 

• Kalfalık 

• Ustalık 

• Belgesi alanlar için 

 
• Çırak 

• Kalfa 

• Usta 

 

 

• Lise ve üstü 
mezunlar için Ustalık 
Telafi Öğretim 
Programları 

USTALIK 
TELAFİ 

PROGRAMI 

USTALIK 
PROGRAMI 

09.12.2006 

DİPLOMA 
PRPGRAMI 

19.07.2019 

DİPLOMA 
FARK 

DERSLERİ 

14.08.2020 



ÇIRAKLIK EĞİTİM SİSTEMİ 
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Usta:Üretimi planlayabilen; 
üretim sırasında 
karşılaşılabilecek 

problemleri 
çözümleyebilen; 

düşüncelerini yazılı, sözlü 
ve resim ile açıklayabilen; 

üretimle ilgili pratik 
hesaplamaları yapabilen 

kişidir. 

Kalfa:Meslekle 
ilgili iş ve 

işlemleri ustanın 
gözetimi altında 
kabul edilebilir 
standartlarda 

yapabilen kişidir. 

Çırak:Mesleğin 

gerektirdiği bilgi, 
beceri ve iş 

alışkanlıklarını iş 
içerisinde 
geliştirilen 

kişidir. 

USTA ÖĞRETİCİ: Ustalık yeterliğini 
kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile 
mesleki ve teknik eğitim okul ve 
kurumları öğrencilerinin işyerindeki 
eğitiminden sorumlu; mesleki eğitim 
tekniklerini bilen ve uygulayan kişidir. 



KAYIT ŞARTLARI 
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4- kayıtları yıl boyunca 
devam eder. Yaş sınırı 

bulunmamaktadır. 

1- En az ortaokul veya 
imam-hatip ortaokulu 

mezunu olmak  

3- Bir işletme ile 
işletmede mesleki 

eğitim/staj sözleşmesi 
imzalamış olmak 

2- Bünyesi ve sağlık 
durumu gireceği 

mesleğin gerektirdiği 
işleri yapmaya uygun 

olmak 

KİMLER KAYIT 
OLABİLİR? 

KAYIT SÜRECİ 
Başvuru şartlarını taşımak koşuluyla, mevcutta bir 
işletmede çalışanlar veya bir işletmede çalışmayıp ancak 
mesleki eğitim almak isteyen herkes kimlik bilgileriyle 
birlikte en yakın mesleki eğitim merkezine veya mesleki 
ve teknik Anadolu lisesine bizzat müracaat edebilir. 
Herhangi bir İşletmede çalışmayanlar; mesleki eğitim 
merkezleri tarafından meslek seçimi ve işletme bulma 
konusunda rehberlik ve yönlendirme alabilirler. 
Mesleki eğitim merkezine kayıt; okul, işletme ve 
veli/öğrenci arasında işletmelerde mesleki eğitim 
sözleşmesinin imzalanmasıyla başlar. 
Öğrenci okul tarafından e-MESEM sistemine kaydedilir. 
Öğrencinin iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı 
sigortası ve maaşı kayıt olduğu andan itibaren başlar ve 4 
yıl sürer. 



EĞİTİM SÜRECİ 
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USTA ÖĞRETİCİ ZORUNLULUĞU 

Aday çırak ve çırak almak için 
işyerinde usta öğretici bulunması 

şarttır. (3308/Madde 15) 

BECERİ EĞİTİMİ 

İşletmelerde beceri eğitimi, staj ve 
tamamlayıcı eğitim eğitici 

personel/usta öğreticilerce 
yaptırılır.  

OÖKY Madde-146 (1) 

ÖĞRENCİ SAYISI 

İşletmelerde aynı meslek 
alan/dalında beceri eğitimi gören en 

fazla 40 kişiden oluşan öğrenci 
grubu için işletme tarafından en az 

bir eğitici personel veya usta 
öğretici görevlendirilir. 

OÖKY Madde-135 (1) 

DERS SÜRESİ 

Okul/Kurumun atölye ve 
laboratuvarlarında yapılması 

hâlinde 40 dakika,  

İşletmelerde yapılan uygulama 
dersleri ise 60 dakikadır.  

HUKUKİ HAKLAR 

İşletmelerdeki mesleki eğitimin 
gündüz yapılması esastır.  

İl istihdam ve MEK kararıyla günde 
8 saati ve saat 22:00’ye kadar 

yapılabilir.  

OÖKY Madde-9 

MALİ HAKLAR 

Aday çırak ve çıraklar, staj veya 
tamamlayıcı eğitime devam eden 
9,10,11. sınıf öğrencilerine, asgari 
ücretin net tutarının %30’u, ve 12 

sınıf öğrencilerine ise  %50 sinden 
az olamaz.  

SİĞORTA 

Aday çırak, çıraklar, işletmelerde 
mesleki eğitim gören öğrencilerin 

sigorta primleri Bakanlığımız 
tarafından karşılanır. 

(İş kazası, meslek hastalığı ve 
hastalık sigortası) 

Bu sigorta emekliliğe esas teşkil 
etmez. 

İŞLETMEYE DEVLET KATKISI 

9,10,11. sınıf öğrencileri için Asgari 
ücretin %30’u, 12 sınıf öğrencileri 

için  İSE %50’Sİ ORANINDA 
işletmeye destek verilir. 

İŞ KAZASI 

Aday çırak, çırak ve öğrencinin 
eğitimi sırasında işyerinin kusuru 

halinde meydana gelecek iş kazaları 
ve meslek hastalıklarından işveren 

sorumludur. 

3308/Madde 25 



EĞİTİM SÜRECİ 
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Mesleki eğitim merkezi programı; Kalfalık/Ustalık belgesine ve 
diplomaya götüren program türüdür. 

Çırak öğrenciler haftada; 
1 gün 

okulda teorik eğitim, 
4 gün 

işletmelerde pratik eğitim alırlar. 



USTA ÖĞRETİCİLİK 
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16 SAAT 40 SAAT 

E- Sınav 



MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ ALAN DAL SAYISI  
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Alan Dal sayısı 

33 Alan 181 Dal 

Okul Kurum Sayısı 

354 Bağımsız Olmak üzere 
Toplam 3321 MEM 

Programı Uygulayan 
Okul/Kurum. 

     255 OSB 
Bünyesinde 
MEM İrtibat 

Bürosu Kuruldu 


