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ÇIKTI HEDEFLERİ 

 

Bu belgenin amacı, MEÖ şirketleri ve okullar arasında çıraklık ortaklıklarının kurulması için 
bir rehber sağlamaktır. 

Bu çıktının amaçları şunlardır: 

- VET kavramını teşvik etmek - yerel düzeyde şirketlerin ortaklıkları 

- Pratik araçlarla ortaklıkların oluşturulmasını desteklemek 

- Girişimcilik ruhunun gelişmesi için çıraklık modelini teşvik etmek 

 - Çıraklık modelinin denenmesi ve doğrulanması için pilot uygulama faaliyetlerine zemin 
hazırlamak 

- MEÖ okulları ve işletmeler arasındaki ortaklıkları teşvik etmek 

- “VET – çıraklık eğitimi için şirket ortaklıkları rehberi” geliştirmek 

“Çıraklık için MEÖ-şirket ortaklıkları” kılavuzu, yerel şirketleri ve MEÖ merkezlerini 
ortaklığa katılmaya ve çıraklık modelini benimsemeye teşvik edecek ve destekleyecektir. 
Kılavuz, pilot uygulamalar bazında çeşitli sektörlerde ortaklıkların ve başarılı hikayelerin 
oluşturulması için pratik destek sunacaktır.  
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TASARIM DÜŞÜNCESİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇIRAKLIK 

1.AVRUPA'DA ÇIRAKLIK 

Avrupa Komisyonu, çıraklığı, başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra ulusal olarak 
tanınan kalifikasyona yol açan, şirket tabanlı eğitimi okul tabanlı eğitimle resmi olarak 
birleştiren ve değiştiren iş tabanlı öğrenme dönemleri olarak tanımlar1. Çıraklık, çoğu 
zaman, işveren, çırak ve/veya MEÖ eğitim sağlayıcısı arasındaki resmi bir sözleşme ile 
yönetilir. 

Neyin çıraklık olarak anlaşıldığına dair daha iyi bir anlayışa ulaşmak, şirketleri çıraklık 
programlarına dahil etmek, genç insanlar için çekiciliğini artırmak ve genel kaliteyi 
yükseltmek için çok önemlidir. 

Şu anda birçok farklı mesleki program, AB'nin "çıraklık" tanımına uymakta ve gençler 
için okula dayalı Mesleki Eğitim ve Öğretimin yanı sıra ayrı mesleki yollar sağlamaktadır. 
MEÖ alanı sürekli olarak politika reformlarına tabidir ve büyük ölçüde ulusal gelenekler 
ve kültür ile işveren birliklerinden etkilenir. 

Çıraklık söz konusu olduğunda ulusal politikaların kendine özgü özelliklerinden dolayı, 
bunun net ve üzerinde fikir birliğine varılmış bir tanımını bulmak zordur. 

Avrupa Komisyonu'na göre çıraklık aşağıdakilerle karakterize edilir: 

Avrupa Komisyonu'na göre çıraklık aşağıdakilerle karakterize edilir: 

● Resmi Mesleki Eğitim ve Öğretim sisteminin parçasıdırlar; 

● İşletme temelli eğitimi (bir işyerinde uygulamalı deneyim dönemleri) okul temelli 
eğitimle (bir okulda veya eğitim merkezinde teorik/uygulamalı eğitim dönemleri) 
birleştiren veya değiştiren bir ikili öğrenme ilkesi tarafından yönetilirler; 

● çıraklığı tamamlamak, ulusal olarak tanınan bir Mesleki Eğitim sertifikası/derecesi 
sağlar; 

● şirket, çırak ve/veya eğitim kurumu arasındaki bir sözleşmeye tabidir; 

● çırağa genellikle iş için ödeme yapılır. 

İki faaliyet arasındaki süre, ulusal mevzuata göre değişebilir. Bu kriterler dikkate 
alındığında, Avrupa'da üç çıraklık programı tanımlanabilir: 

a) A tipi çıraklık, işte eğitim teorik öğrenmeyi aştığında (istihdama dayalı); 

b) teorik eğitimin şirket içi eğitime göre ağır bastığı ve onu bir stajyerliğe benzer hale 
getiren B tipi çıraklıklar;  

 

Avrupa Komisyonu (2015), “European Alliance for Apprenticeships – Good for Youth, 
Good for Business” 

http://erc-online.eu/wp-content/uploads/2016/05/Employers_Final-Report-on-
Apprenticeships-May-2016.pdf  
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c) Yerel düzeyde farklı paydaşların katılımıyla öğrenme ve eğitim arasında bir denge ile 
karakterize edilen C tipi çıraklıklar (ikili çıraklıklar). 

Kanıtlar, güçlü bir MEÖ ve çıraklık sistemine sahip ülkelerde genç işsizliğinin daha düşük 
olduğunu ve bunun da eğitim ve öğretimden işe geçişi kolaylaştırdığını kanıtlıyor. Hala 
çok sayıda AB Üyesi Devlette, MEÖ (özellikle lise düzeyinde) saygınlık eksikliğinden 
muzdariptir. Mesleki Eğitim ve Öğretim algısı, genel eğitimle karşılaştırıldığında zayıftır 
ve ikinci sınıf öğrenciler için Mesleki Eğitim ve Öğretimi ikinci bir seçenek olarak görme 
eğilimi hâlâ devam etmektedir. 

 

Mesleki Eğitim ve Öğretim eğitiminin yanı sıra Avrupa'daki çıraklık eğitimlerinin 
kalitesini, arzını ve imajını güçlendirmek amacıyla, Avrupa'daki sektörler arası sosyal 
ortaklar 2013 yılında bir Avrupa Çıraklık İttifakı başlatmıştır. Üye Devletlerin çoğu, 
Avrupa Çıraklık İttifakına bağlı kalmıştır ve bu, genç işsizliği gidermek, beceri 
eksikliklerini ve uyumsuzlukları gidermek ve büyümeyi hızlandırmak için nitelikli işgücü 
sağlamak amacıyla çıraklık sistemi reformu planlarını desteklemiştir. 

 

2. ÇIRAKLIĞIN FAYDALARI 

Çıraklık politikalarının olumlu etkisi, yalnızca gençler için artan istihdam fırsatlarıyla 
sonuçlanmakla kalmaz, aynı zamanda şirketin refahını ve genel olarak toplumu da kapsar. 
Diğerleri arasında: 

● azaltılmış beceri uyumsuzluğu 

● sıfırdan yeni iş gücü yetiştirme fırsatı 

● artan kurumsal bağlılık 

● geliştirilmiş marka imajı ve itibarı 

● çırağın çalışmasından doğan kazançlar 

● çıraklar işletmede tutulduğunda azaltılmış işe alım maliyetleri 

● kuruluş personelinin çeşitliliğinde iyileştirmeler 

● yetenekli bireyleri işe almanın ve demografik değişim zamanlarında en iyiyi seçmenin 
ucuz bir yolu 

● yerel düzeyde artan vergi gelirleri 

● azaltılmış marjinalleştirme ve refah maliyetleri 

● bir işi öğrenme ve iş piyasasına girme fırsatı 

● devletten olası hibeler ve sübvansiyonlar 

● çırakları desteklemek veya eğitmekle ilgilenen tüm personelin yansıtma becerilerini 
geliştirmeye yönelik fırsatlar. 
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3. GİRİŞİMCİLİK POLİTİKALARI VE UYGULAMASI 

Girişimcilik eğitimi, Avrupa 2020 Stratejisinde, AB'nin küçük ve orta ölçekli işletmelere 
(KOBİ'ler) ilişkin politika çerçevesinde ve AB'nin eğitim ve öğretime yönelik temel 
stratejilerinde bir öncelik olarak tanımlanmaktadır. 

Avrupa Birliği'nin küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) ilişkin politika çerçevesi, 
kapsayıcı Avrupa Küçük İşletmeler Yasası ve Girişimcilik 2020 Eylem Planı3 aracılığıyla, 
AB'de girişimcilik kültürünün oluşturulmasında girişimcilik eğitiminin önemini 
vurgulamaktadır; daha rekabetçi bir ekonomi, iş yaratma ve sosyal uyum. 

Aynı zamanda, girişimcilik eğitimi kendi kendine ayakta duran bir yeterlilik olarak kabul 
edilir. 2006'dan bu yana, girişimcilik tutumu, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 
tarafından, bilgi tabanlı bir toplumda her birey için temel olan bilgi, beceri ve tutumlar 
kümesi olarak tanımlanan yaşam boyu öğrenme için sekiz temel yeterlilikten biri olarak 
tam adıyla tanımlanmıştır. zorunlu eğitimin sonunda ve yaşam boyu öğrenme yoluyla 
edinilir4. 

Girişimcilik eğitimini politika, müfredat ve ilgili nitelikler çerçevelerine entegre etmek, 
öğrencilerin girişimciliğin temel yeterliliğini kazanmalarını sağlamak anlamına gelir. 
Bununla birlikte, yeterli olması muhtemel değildir: girişimcilik eğitiminin yeniliği ve 
karmaşıklığı nedeniyle, bu hedefe ulaşmak daha büyük bir çaba gerektirecektir. 

Bu anlamda Avrupa Komisyonu, Üye Devletlerden zorunlu eğitimden ayrılmadan önce 
öğrencilere bir eğitim firması işletmekten girişimci veya sosyal bir projeyi yönetmeye 
kadar değişen girişimcilik deneyimlerini tanıtmalarını talep etmiştir. Üye Devletlerin 
çoğu, öğrencilerin bir tür pratik girişimcilik deneyimine sahip olmalarını sağlayan eğitim 
veya işbirliği programlarını halihazırda uygulamaktadır, ancak bunların uygulanması tek 
tip değildir. Ayrıca, tüm deneyimler girişimciliğin temel yeterliliğini geliştirme yeteneğine 
sahip değildir5. 

Girişimciliği teşvik eden ve destekleyen önlemlerin çoğu, tipik olarak örgün eğitim 
sisteminin dışında gerçekleşir ve belirli gruplar (veya KOBİ'ler için eğitim) için yaygın 
girişimcilik eğitimini içerir. 

Girişimcilik eğitimine yönelik temel bir yeterlilik yaklaşımının benimsenmesi, örgün 
eğitimi tamamlayan herkesin “girişimcilik ve girişimcilik duygusu” başlıklı AB yeterliliği 
kapsamında tanımlanan bilgi, beceri ve tutumları edinmelerini ve bu yetkinliği girişimcilik 
yoluyla daha da geliştirebilmelerini sağlamak anlamına gelir. Hayatboyu Öğrenme. 
Girişimcilik eğitimi vermek için organizasyonel seçenekleri dikkate almanın yanı sıra, bir 
temel yetkinlik yaklaşımı benimsemek, ders içeriğine ve öğrenme çıktılarına eşit dikkat 
gösterilmesini gerektirir. Özellikle, müfredat yaklaşımları, geniş anlamda girişimciliğin 
temel yeterliliğinin, istihdam edilebilirliğin6 önemli bir bileşeni olan “fikirleri eyleme 
dönüştürme” yeteneği anlamına geldiği gerçeğini yansıtmalıdır. Bu anlamda, girişimcilik 
eğitimi “Ekonomi” ve “İşletme” sektörünün sınırlarını aşarak tüm öğrencilere zorunlu 
olarak sağlanacak genel bir yeterlilik haline gelmelidir. , 
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4. KOBİ'LERİN ROLÜ 

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) Avrupa işgücünün üçte ikisini istihdam 
etmekte ve tüm Avrupa şirketlerinin %99'unu oluşturmaktadır7. 

3Avrupa Komisyonu (2013), “Girişimcilik 2020 Eylem Planı: Avrupa'da girişimci ruhu 
yeniden ateşlemek” 

4Avrupa Komisyonu, Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü (2006), “Hayat Boyu Öğrenme 
için Anahtar Yeterlilikler: Avrupa Referans Çerçevesi” 

5South East Center for Entrepreneurial Learning, "Avrupa Birliği'nde Girişimcilik 
Eğitimi: politikalara ve uygulamaya genel bir bakış" 

6http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&i
d=23932&no=3 

7Avrupa Komisyonu (2017), "Avrupa KOBİ'leri Yıllık Raporu 2016/2017: Serbest 
mesleğe odaklanma" 

Avrupa ekonomik büyümesi ve iş yaratma açısından önemlerine rağmen, KOBİ'ler daha 
büyük işletmelerden farklı olarak çıraklık programlarına pek katılmazlar. Ortalama olarak, 
çıraklık kültürünün yaygın olduğu ülkelerde bile, büyük şirketler küçük şirketlere göre 
daha fazla çırak almaktadır. 

Bu isteksizliğin ana nedenleri bürokrasi, maliyetler, iç eksiklikler ve eğitime yatırım 
yapmak için zaman olmamasıdır. 

İşgücü piyasasının ihtiyaçlarını ele alan ilgili ve sağlam bir Mesleki Eğitim ve Öğretim 
eğitimi, Avrupa Birliği genelinde 15 ila 24 yaş arası gençlerin %16'sından fazlasını 
etkileyen işsizlik sorununun üstesinden gelebilir (Eurostat verileri 2017). 

Mesleki Eğitim ve Öğretim eğitiminin, tutarlı bir çıraklık geleneği olan ülkelerde 
eğitimden işe geçişi kolaylaştırmada etkili olduğu kanıtlanmıştır ve Avrupa çapında 
politika yapıcıların dikkatini çekmektedir. Şimdi Avrupa Komisyonu, genç işsizliği ve 
sosyal dışlanma8 ile mücadeleye yönelik daha geniş bir stratejinin temel bir bileşeni 
olarak çıraklık eğitimini teşvik ediyor. 

KOBİ'ler tüm Avrupa şirketlerinin %99'unu ve Avrupa Birliği'ndeki istihdamın %67'sini 
oluşturduğundan, kamu yetkilileri doğal olarak çıraklık eğitimlerine bağlılıklarını 
artırmanın yollarını arıyor. 

Çıraklık eğitimleri, öğrenme ve çalışmayı birleştirerek, gençlerin iş deneyimi 
kazanmalarına olanak tanırken, çırakların genellikle eğitim sürelerinin bitiminden sonra 
şirkette kalmaları koşuluyla, işverenlerinin (onların) gereksinimlerine uygun uygulamalı 
beceriler edinmelerini sağlar. 

Çıraklık eğitimleri, KOBİ'lerin işe alım süreçlerini yönetmeleri için uygun maliyetli bir 
yoldur. Şirketler başlangıç mesleki eğitimi sağlayarak, gelecekteki çalışanlarını daha iyi 
seçip eğitmelerini ve vasıflı işçileri güvence altına almalarını sağlar: bir çırak yetiştirmek, 
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bir şirketin genç bir kişinin çalışma alışkanlıklarını şekillendirmesine ve zaman içinde 
nitelikli ve motive olmuş bir çalışanı elinde tutmasına olanak tanır. 

Çıraklık eğitimleri, eğitim döneminden sonra şirkette işe alınmayanlar için bile genel 
eğitimden veya okula dayalı MEÖ'den akranlarından daha nitelikli bir iş bulmalarına 
olanak tanır. 

Genel düzeyde, iyi işleyen bir çıraklık programı, okuldan işe geçişi iyileştirir ve istihdam 
edilebilirliği artırır, özellikle KOBİ'ler için değerli olan orta düzey becerileri kullanılabilir 
hale getirir9. İyi kalitede çıraklık sağlamak ve okuldan işe sorunsuz bir geçiş sağlamak 
için MEÖ okulları veya eğitim merkezleri ve şirketler arasındaki sistemik işbirliği esastır. 
Özellikle sınırlı idari kaynaklara sahip KOBİ'ler, vasıflı ve uzman işgücüne erişim, 
bölgesel inovasyon ağlarına erişim veya iş faaliyetlerini geliştirmek için diğer fırsatlar 
dahil olmak üzere bu tür sürekli işbirliği ve destekten yararlanabilir. Öte yandan MEÖ 
kuruluşları, şirketlerde beceri ihtiyaçları, iş profilleri ve teknoloji kullanımına ilişkin 
sürekli güncellemelerden yararlanabilir. 

Pazar ihtiyaçlarına yanıt vermenin sağlanması, eğitim şirketlerinin işe alınması ve kalıcı 
kurumsal destekleyici önlemler için bir onay prosedürü gerektirir. Bu bağlamda, sektöre 
özgü uzmanlığa sahip sosyal ortakların dahil edilmesi önemlidir. Bu nedenle, kalite 
standartlarının belirlenmesinde gerekli beceri ve yeterliliklerin tanımlanmasında kilit 
oyunculardır. 

MEÖ okulları veya eğitim merkezleri ve şirketleri, örneğin ortak okul-işletme geliştirme 
projeleri şeklinde belirli amaçlarla ortaklıklar kurabilir veya yalnızca çıraklıklara değil, 
aynı zamanda araştırma gibi diğer konulara da odaklanan genel ortaklıklar oluşturabilir. 
bölgesel yenilik veya girişimcilik. 

Cedefop (2011), “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için çıraklık eğitimi vermek: 
taahhütlerini güçlendirmek için ne gerekiyor?”, Brifing notu. 9Avrupa Komisyonu, 
İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü (2015), “Rehberlik Çerçevesi. Çıraklık 
eğitimi veren Şirketler, özellikle KOBİ'ler için destek: Yol gösterici yedi ilke”  

Her durumda şirketler, çırağa uygun bir deneyim sağlamak için bir eğitim planı müzakere 
etmeli, tesisler, çalışma alanı ve denetim sağlamalı ve ayrıca eğitim merkeziyle sürekli 
iletişim halinde olmalıdır. 

Tüm süreç boyunca, öğretmen, akıl hocası ve destek figürü olarak çırağın referans 
noktasını temsil edecektir. Eğitmen, çırağa sadece işi gösterecek, gösterecek ve 
anlatmayacak, aynı zamanda çırak ile şirket çevresi arasında kolaylaştırıcı görevi de 
görecektir. Eğitim süresinin sonunda, eğitim planında beklenen yetkinliklerin başarılı bir 
şekilde elde edilmesi, bir eğitim kaydı ve bir yetkinin serbest bırakılması ile 
belgelenecektir. Çıraklıkların kurulmasında şirketlerin görevleri şunlardır: 

● bir çıraklık programı oluşturmak için malzeme ve insan kaynaklarının mevcudiyetini 
değerlendirmek; 

● eğitim rakamlarını belirleyin; 

● MEÖ kurumu ile bir işbirliği kurmak; 
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● MEÖ kurumu ile bir eğitim ve öğrenim yolu tanımlayın; 

● bir çıraklık ortaklığı sözleşmesi imzalamak; 

● çırağa eğitim sağlamak; 

● çırağa ödeme yapmak, güvenli çalışma koşulları ve sosyal güvenlik sağlamak; 

● çırağın ilerlemesini ve başarılarını değerlendirmek; 

● bir sertifika yayınlayın. 

 

5. VETERİNER MERKEZLERİNİN ROLÜ 

Mesleki eğitim, insanların ve farklı sektörlerin taleplerini karşılamak için sürekli bir cevap 
halindedir. Nitekim öğrenciler için teorik ve uygulamalı eğitim sosyal ve ekonomik 
gerçekliğe uyarlanmıştır. MEÖ merkezleri, bölgesel kökenleri sayesinde çıraklık 
politikalarına dahil olmak isteyen KOBİ'ler için ayrıcalıklı paydaşlardır: bu sürekli 
diyalog yoluyla eğitim teklifi sürekli olarak geliştirilir ve işgücü piyasasının beceri 
ihtiyaçlarına göre ayarlanır. 

Bu geri bildirim sistemi, yeni yeterliliklerin, Mesleki Eğitim ve Öğretim programlarının 
veya müfredatın oluşturulmasına veya güncellenmesine olanak tanır. Böylece, işgücü 
piyasasından gelen yeni veya değişen talepler kolaylıkla belirlenmekte ve eğitim 
hükümlerini uyarlamak için eğitim ve öğretim gündemine alınmaktadır. 

Birçok ülkede MEÖ okulları ve MEÖ eğitim merkezleri, şirketler tarafından sunulan 
çıraklık eğitimlerini bu tür fırsatlar arayan çıraklarla daha iyi eşleştirmek için hizmetler 
sunmaktadır. 

Mesleki Eğitim ve Öğretim merkezinin çıraklık ilişkisi içindeki ana rolü, çıraklara teorik 
öğrenme ve rehberlik sağlamaktır. 

KOBİ'ler, özellikle mikro işletmeler, çırakları denetlemek veya eğitimlerinin gerektirdiği 
idari gerekliliklerle10 başa çıkmak için personel sağlamaya her zaman gücü 
yetmediğinden, eğitim merkezleri ek, harici eğitim düzenleyerek bu tür sorunları 
hafifletebilir. 

Çıraklık, şirket ile MEÖ merkezi arasındaki bir sözleşme ile düzenlenir veya MEÖ 
merkezi, şirket ve çırak arasındaki çok taraflı bir ilişkiden oluşabilir. 

Cedefop (2011), “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için çıraklık eğitimi vermek: 
taahhütlerini güçlendirmek için ne gerekiyor?”, Brifing notu. 

Genel olarak eğitim merkezi, çıraklığın uygulanmasına yönelik idari prosedürlerin 
yönetiminden ve şirket ile Mesleki Eğitim ve Öğretim merkezi arasındaki ve çırağa 
yönelik karşılıklı yükümlülüklere saygının izlenmesinden sorumludur. 
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Bir çıraklık sözleşmesinin oluşturulmasında Mesleki Eğitim ve Öğretim rolleri şunları 
içerir: 

● iş başında öğrenme fırsatlarının araştırılması; 

● yerel şirketlerle bir işbirliği ağı oluşturmak; 

● şirketle birlikte bir eğitim ve öğrenim planı tanımlayın; 

● çırağa sınıf içi eğitim sağlamak; 

● çıraklığın ilerlemesini ve etkililiğini izlemek; 

● çırağa karşı sözleşmeden doğan görevlerin yerine getirilip getirilmediğini izlemek; 

● çıraklığın nihai bir değerlendirmesini sağlayın.  

6. GİRİŞİMCİLİK ÇIRAKLIĞI İÇİN ORTAKLIK OLUŞTURULMASINA YÖNELİK ADIMLAR VE 
KILAVUZ İLKELER 

Çıraklık ortaklıkları, geleneksel olmayan adayları nasıl seçeceğinden veya eğiteceğinden 
emin olmayan ancak işe alımlarını genişletmek isteyen ve onlara bir rol konusunda 
rehberlik etmeye istekli olan küçük ve orta ölçekli firmalar için uygun olabilir. 

Girişimcilik ve girişimcilik tutumu genellikle öğretilemeyen bir şey olarak 
algılandığından, girişimcilikte çıraklık eğitimi vermek zorlu bir faaliyet olarak görülebilir. 
Girişimciliğin, yapılandırılmış bir eğitim yolunda kanalize edilemeyen, genellikle cesaret, 
cüretkarlık, hayal gücü veya yaratıcılıkla ilişkilendirilen doğuştan gelen bir yetenek 
olduğuna dair yaygın bir inanış vardır. 

Ancak son yıllarda bu paradigma değişmekte ve artık eğitim, öğretim ve çalışma 
ortamlarında girişimcilik dersleri ve seminerleri gelişmektedir. 

KOBİ'ler ve MÖE'ler arasında başarılı çıraklık ortaklıklarını uygulamaya yönelik etkili bir 
yol dikkatli bir şekilde tasarlanmalı ve en azından aşağıdaki adımları içermelidir: 

1) ÖN PLANLAMA 

Bir ortaklık kurmadan önce, olası tüm engelleri ve riskleri dikkate alan net bir senaryoya 
sahip olmak önemlidir. Bu anlamda şunlar önemlidir: 

● Sektörü, öğrenci profilini, faaliyetleri (öğrencilere sağlanacak bilgileri) belirleyin. 

● Görevleri, öğrenme çıktılarını, gerekli yeterlilikleri, süreyi, maliyeti… 

2) ORTAKLIK VAKFI 

Bir çıraklık yolunu başlatmak için bir anlaşmanın olasılığını değerlendirdikten sonra, 
ortaklar şunları yapmalıdır: 

● Yüz yüze veya Skype aracılığıyla tanışın 

● Görev ve sorumlulukların atanması için bir sözleşme imzalayın 

● İzleme ve değerlendirme için metodolojiler ve değerlendirme araçları tanımlayın 
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3) ORTAKLIĞIN UYGULANMASI 

Etkili öğrenme fırsatları sağlamak, kaliteyi sağlamak ve güvenli çalışma koşullarını 
garanti etmek için faaliyetlerin gelişiminin sürekli olarak izlenmesi ve nihayetinde 
ayarlanması gerekir. Aşağıdakilere özel dikkat gösterilmelidir: 

● Zaman çerçevesi ve ortaklar arasındaki iletişim 

● İzleme ve denetleme 

● Özel ders verme ve mentorluk faaliyetleri 

● Güvenli çalışma koşullarının garantisi 

● Adil muamele ve karşılıklı saygı 

4) ORTAKLIK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Ortaklığın uzun vadeli etkisini sağlamak için ortaklara aşağıdakiler önerilir: 

    ● Bir acil durum planı oluşturun (risk analizi, …) 

    ● Bir sürdürülebilirlik planı tasarlayın 

    ● Eğitim bittikten sonra ilerlemeyi takip etmeye devam edin (ör. eğitim döneminden 
sonra işe alım durumlarında) 

5) ÇIRAKLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ortaklık başarılı olabileceği gibi başarısız da olabilir veya yalnızca bazı ayarlamalar 
gerektirebilir. Çıraklığın kalitesini değerlendirmek, sürekli gelişimi sağlamak ve verimli 
işbirliğini teşvik etmek için tüm ortaklar şunları yapmalıdır: 

● Çıraklık döneminin sonunda bir değerlendirme yapın 

● İyileştirme için öneri yazın (olumlu ve olumsuz) 

● Çıraklığı gözden geçirmek için MÖE merkezi ve şirketle bir toplantı düzenleyin 
(öğrenci varsa daha da iyidir) 

6) İPUÇLARI 

● Aracı kuruluşları dahil etme olasılığını değerlendirin 

● MEÖ merkezlerinde ve şirketlerde kariyer günleri ve açık günler gibi şovlara ve 
etkinliklere katılın (örn. Avrupa Mesleki Beceriler Haftası) 

7. BİR VET-FİRMA ORTAKLIĞININ KALİTE GÜVENCESİ İLKELERİ 

 Kaliteli çıraklığın uygulanması önemli yatırımlar (finansal, altyapı, insan vb.) gerektirir. 
Anlaşılır bir şekilde, çoğu işveren, bu maliyetleri dengelemeye yardımcı olmak için 
eğitimi şirketin belirli beceri ihtiyaçlarına göre uyarlamak istiyor. Ancak bu, genel olarak 
istihdam edilebilir olması ve “tüm meslekleri”11 kapsayan genel beceri ve yeterlilikler 
geliştirmesi gereken çırak için riskli olabilir. 
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11 Avrupa Komisyonu, "Yüksek performanslı çıraklık ve iş başında öğrenme: 20 yol 
gösterici ilke". 

Gençlerin istihdam edilebilirliğini sağlamak için, çıraklık eğitimlerinin içeriği ve 
sağlanması, bireysel eğitim şirketinin beceri gereksinimlerine saygı gösterilirken işgücü 
piyasası ihtiyaçları göz önünde bulundurularak sürekli olarak gözden geçirilmelidir12. 

Cedefop'a göre çıraklık politikaları, kaliteli çıraklık13 için önkoşul olabilecek farklı 
kapsamlarda ve farklı kombinasyonlarda sunulan karakteristik özellikleri paylaşır. 

Bu Kalite Güvencesi çerçevesi, Addet tarafından üretilen problem çözme yetkinliklerinin 
ve tasarım odaklı düşünme zihniyetinin kazanılmasına yönelik çıraklık modelinin 
uygulanacağı çıraklık programları sırasında yüksek kaliteyi izlemek ve sağlamak için 
Mesleki Eğitim merkezleri ve şirketler tarafından benimsenmek üzere tasarlanmıştır. 

Kalite Güvencesi çerçevesinin amacı şunları sağlamaktır: 

- bir şirkette çıraklık sırasında problem çözme yetkinliklerinin ve tasarım odaklı düşünme 
becerilerinin kazanılmasına yönelik modelin etkin bir şekilde uygulanması. 

- sunulan çıraklıkların kalitesi 

- biçimlendirici geri bildirim 

- modelin maksimum etkisi 

Aşağıda sunulan kalite güvence standartları, hem MEÖ merkezleri hem de şirketler 
tarafından imzalanan Mutabakat Zaptı'na eklenecektir. Bu standartlar, stajların kalitesine 
yönelik genel yaklaşımı detaylandırır ve proje konsorsiyumu, çıraklık eğitimlerine dahil 
olan tarafları bunlara bağlı kalmaya ve örnek teşkil ederek açık ve tutarlı bir davranış 
kuralları uygulamaya teşvik eder. 

1. Mesleki Eğitim ve Öğretim şirketi ortaklığının Kalite Güvencesi ilkeleri 

1.1. Farklı tarafların rolleri ve sorumlulukları 

1.1.1. MÖE sağlayıcılarının sorumlulukları 

- VET sağlayıcıları, çırak ve ev sahibi kuruluşla, bunun stajyer/çırak diplomasına ne kadar 
kredi katkısı sağlayacağı da dahil olmak üzere, çıraklığın temel ilkelerini ana hatlarıyla 
belirten, yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme imzalamalıdır; öğrenme hedeflerinin ve 
görevlerinin bir açıklaması sözleşmeye eklenmelidir. 

- VET sağlayıcıları, çıraklığa ev sahipliği yapan şirketle işbirliği yapmalı ve çırağın 
sürecini ve ilerlemesini izlemelidir. 

- VET sağlayıcıları, şirketin çıraklık sırasında saklaması gereken tüm gerekli belgeleri 
teslim etmelidir. 
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1.1.2. Şirketlerin sorumlulukları 

- Şirketler, çıraklık döneminin başında öğrenciyle çıraklığın süresini ve görevlerini 
belirlenen öğrenme hedeflerine atıfta bulunarak paylaşmalıdır. - İşveren, çıraklara eğitim 
süresi boyunca toplu sözleşmelere veya ulusal ve/veya sektörel asgari yasal ücrete göre 
geri ödeme yapmalıdır. 

- Her çırak için eğitim faaliyetlerinin etkili bir şekilde uygulanmasını üstlenecek, 
kursiyerin ilerlemesini izleyecek ve Mesleki Eğitim ve Öğretim sağlayıcısına geri 
bildirimde bulunacak şirket içi eğitmenler belirlenmelidir. 

- Şirketler, çıraklığın uygulanması için uygun tesis, araç ve gereçlere sahip olmalıdır. 

- Şirketler sağlık ve güvenlik kurallarına uymalı ve ulusal mevzuata göre gerekli 
görüldüğü takdirde çırağa bireysel koruma sağlamalıdır. 

- Şirketler, çıraklığın eğitim kaydını tutmalı ve bunu MEÖ sağlayıcısı ile paylaşmalıdır. 

1.2. Çıraklık için kalite kriterleri 
1. Çıraklık eğitimleri istikrarlı temeller üzerine inşa edilmelidir – ulusal yasa, 
yönetmelikler ve/veya toplu iş sözleşmeleri temelinde. 
2. Çıraklık eğitimleri, işyerinde, bu amaçla yetiştirilen şirket içi mentorlarla ve ayrıca 
güncel ve uygun becerilere sahip eğiticilerin istihdam edildiği eğitim kurumlarında 
kaliteli eğitim sağlamalıdır. Hem mentorlar hem de eğitmenler, işlerini düzgün bir 
şekilde yapabilmek için iyi çalışma koşullarından yararlanmalıdır. 
  
3. Ulusal mevzuata uygun olarak tanımlanmış kapsamlı öğrenme çıktıları 
işverenler ve mesleki eğitim ve öğretim kurumları ve uygun olduğunda sendikalar 
tarafından kararlaştırılmalıdır. Bu, çırakların hem kişisel gelişimini hem de kariyer 
fırsatlarını destekleyen işe özgü beceriler, bilgi ve temel yeterlilikler arasında bir 
denge sağlamalıdır. 
4. Çıraklık eğitimleri, başarılı sonuçlar elde etmek, okul terklerini önlemek ve 
azaltmak ve öğrenenleri desteklemek için çıraklık öncesi ve sırasında uygun kariyer 
rehberliği, akıl hocalığı ve öğrenci desteği sağlamalıdır. 
5. MÖE okulları ve sağlayıcıları, öğrencilere uygun bir çıraklık programı ararken 
yardım sağlamalıdır. 
6. MÖE okulları ve şirketleri, iyi uygulamaların değişimini teşvik etmek için 
mekanizmalar uygulamalıdır. 
7. Çıraklık, yüksek kaliteli ve güvenli çalışma ortamlarını garanti etmelidir. 
8. Çıraklar, ulusal mevzuata uygun olarak gerekli sigorta da dahil olmak üzere sosyal 
korumaya hak kazanmalıdır. 
9. Çıraklık eğitimleri, sektörel ve/veya ulusal öncelikler çerçevesinde işverenin gerçek 
istihdam ve beceri ihtiyaçlarını karşılamalıdır. 
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10. Çıraklık eğitimleri, çıraklara eğitim süresi için toplu sözleşmelere veya ulusal 
ve/veya sektörel asgari yasal ücrete göre işveren tarafından ödeme yapılmasını 
sağlamalıdır. 
11. Çıraklık öncelikle bir öğrenme deneyimi olmalı ve bu nedenle asla 
      iş değiştirme. 
12. Çıraklık eğitimleri, yetkinliğe dayalı olmalı ve çırakların yetkin ve güvenli bir 
şekilde çalışabilmeleri için uygun standartları elde etmelerini sağlayan bir süreye sahip 
olmalıdır. 
13. Çıraklık eğitimleri, eşit erişim sağlamalı, cinsiyet dengesini desteklemeli ve 
çıraklık programlarında ayrımcılıkla mücadele etmelidir. 
14. Çıraklık eğitimleri sağlam kalite güvence prosedürlerine sahip olmalıdır. 
 
15. Öğrenme çıktılarının geçerli ve güvenilir bir şekilde değerlendirilmesine izin veren 
bir süreç de dahil olmak üzere, Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kalite 
Güvence Referans Çerçevesi (EQAVET) dikkate alınarak kalite güvence yaklaşımları 
yürürlükte olmalıdır. Çırakların istihdam ve kariyer ilerlemelerinin takibi, veri 
korumaya ilişkin ulusal ve Avrupa mevzuatına uygun olarak takip edilmelidir. 
 
 
1.3. Addet Çıraklık modeline göre problem çözme yetkinliklerinin ve tasarım odaklı 
düşünme zihniyetinin kazanılmasına yönelik bir çıraklık programının planlanması, 
uygulanması, değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi. 
Addet çıraklık modelinin bir dayanak olması amaçlanmıştır ve amacı, problem çözme 
yeterliliklerini ve tasarım odaklı düşünme zihniyetini uygulayarak, lise ve daha yüksek 
Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencilerinin problem çözme yetkinlikleri ve tasarım 
odaklı düşünme zihniyeti ve yeterlilikleri edinmelerini geliştirmektir. 
 
 
Model, tasarım düşüncesinin beş aşamasına odaklanır: 
 - Empati kurun: Sorunun ne olduğunu anlamak önemli adımlardır. 
 - Tanımla: Verileri toplayarak, sorunu insan merkezli bir şekilde tanımlamak için 
Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencileri tarafından ihtiyaç analizi yapılır. 
 - Ideate: VET öğrencileri, tanımlanmış sorunu özgür düşünce ile çözmek için yeni 
fikirler üretmeye başlar. 
 - Prototip: Veterinerlik öğrencileri, sorunu çözmek için birden fazla yaklaşım 
oluşturur. 
 - Test: Problemi çözmek için becerileri ve en iyi çözümleri birleştirme. Problem 
çözme becerileri ile çözüm üretmenin ince ayar aşaması. 
 
Model, problem çözme yeterliliklerine odaklanır: 
- Analiz: Veri toplama, Veri analizi, Gerçek bulma ve Tarihsel analiz 
- Müdahaleler Üretin: Beyin fırtınası,Yaratıcı düşünce,Tahmin,Tahmin,Proje 
tasarımı,Proje planlama 
- Çözümleri Değerlendirin: Analiz, Tartışma, Doğrulama, Ekip Çalışması, 
Önceliklendirme 
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- Uygulama Planı: Proje yönetimi,Proje uygulaması,İşbirliği,Zaman 
yönetimi,Kıyaslama geliştirme 
- Etkililik: İletişim, Veri analizi, Anketler, geri bildirim, Takip, Sorun Giderme 

 

     1.1.3. Bir çıraklık programını planlama, uygulama, değerlendirme ve gözden geçirme 
adımları 
 
Çıraklığın tanımlanması 
 
Bir çıraklık programı geliştirmek için, şirketlerin öncelikle programın kapsamını, 
standartlarını, amaçlarını ve kuruluş için faydalarını tanımlaması gerekir. 
Bir sonraki adım, organizasyonun çıraklık programını uygulayacağı stratejiyi 
tanımlamaktır. 
 
Ortaklıklar oluşturun 
 
Kapsam tanımlandıktan sonra MEÖ sağlayıcıları ve şirketlerinin ağları 
oluşturulmalıdır. İyi işbirliği ve paylaşılan vizyon, çıraklık programlarının başarısı için 
kritik öneme sahiptir. Ayrıca, ilgili tüm tarafların ihtiyaçlarını karşılayan bir çıraklığın 
başarısı için paylaşılan vizyon ve hedefler hayati önem taşır. 
Bu aşamada her iki kurum da rolleri ve sorumlulukları konusunda anlaşmalı ve 
Mutabakat Zaptı'nı imzalamalıdır. 
 
Addet modeline dayalı yüksek kaliteli bir çıraklık programı tasarlayın 
 
Kuruluşlar arasında anlaşma imzalandıktan sonra, problem çözme yetkinliklerini 
uygulayarak tasarım odaklı düşünme zihniyetinin ve yeterliliklerinin kazanılmasını 
artıracak yüksek kaliteli bir çıraklık programı tasarlamak için her ikisi birlikte 
çalışmalıdır. 
 

 

Çıraklık programını değerlendirin ve gözden geçirin 
 
Bir sonraki adım, programın izlenmesi ve değerlendirilmesidir. İzleme işlemin 
başından itibaren yapılmalıdır. Hem şirketler hem de Mesleki Eğitim sağlayıcıları, 
sonuçları izlemeli ve programın kendi kuruluşları ve çıraklar üzerindeki etkisini 
değerlendirmelidir. Bu değerlendirme, kuruluşların çıraklık programının sürekli 
iyileştirilmesi için gerekli ayarlamaları yapmasına yardımcı olacaktır. 
 
2. BİR VET-FİRMA ORTAKLIĞININ KALİTE GÜVENCESİ İLKELERİ 
 
Kaliteli çıraklığın uygulanması önemli yatırımlar (finansal, altyapı, insan vb.) 
gerektirir. Anlaşılır bir şekilde, çoğu işveren, bu maliyetleri dengelemeye yardımcı 
olmak için eğitimi şirketin belirli beceri ihtiyaçlarına göre uyarlamak istiyor. Ancak 
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bu, genel olarak istihdam edilebilir olması ve “tüm meslekleri” kapsayan genel beceri 
ve yeterlilikler geliştirmesi gereken çırak için riskli olabilir. 
Gençlerin istihdam edilebilirliğini sağlamak için, çıraklık eğitimlerinin içeriği ve 
sağlanması, bireysel eğitim şirketinin beceri gereksinimlerine saygı gösterilirken, 
işgücü piyasası ihtiyaçları açısından sürekli olarak gözden geçirilmelidir. 
Cedefop'a göre (Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi) 
 
Eğitim), çıraklık politikaları, kaliteli çıraklık için ön koşullar olabilecek farklı 
kapsamlarda ve farklı kombinasyonlarda sunulan karakteristik özellikleri paylaşır. 
 
2.1. Eğitim ve Öğretim sistemindeki yeri 
 
● Çıraklık yasal bir çerçevede düzenlenir ve tanımlanır 
 
● Çıraklığın diğer öğrenme yollarına göre konumu açıktır. 
 
● Çıraklık, her düzeyde daha fazla uzmanlaşma veya eğitim için hem yatay hem de 
dikey yollar sunar 
 
 
2.2. Yönetişim yapıları 
 
● Ulusal, bölgesel, yerel düzeylerde kilit oyuncuların rollerinin ve sorumluluklarının 
açık bir şekilde tanımlanması ve dağıtılması 
 
● İşveren örgütlerinin ve sendikaların aktif katılımı 
 
● Çıraklık eğitimlerinin toplum düzeyindeki öneminin tanınması 
 
2.3. Eğitim içerikleri ve öğrenme çıktıları 
 
● Programların ve müfredatın geliştirilmesi için yeterlilik standartlarının ve mesleki 
profillerin düzenli olarak değerlendirilmesi ve güncellenmesi 
 
● Müfredat bölümlerinin yerel işgücü piyasası ihtiyaçlarına göre ayarlanmasına 
yönelik hükümler 
 
● Çıraklık programlarına erişim için asgari gereksinimlerin şart koşulması 
 ● Öğrenme mekanlarından bağımsız olarak tüm öğrenme çıktılarını kapsayan nihai 
değerlendirme 
 
 ● Şirketin içeriğinin, süresinin ve sonuçlarının açık bir şekilde dağıtılması ve 
düzenlenmesi ve 
okul tabanlı öğrenme 
 
 



                                                                                                                    

19 
 

2.4. Öğrenme mekanları arasında işbirliği 
 
● Mekânlar arasında işbirliği, koordinasyon ve net sorumluluk dağılımı ve yerleşik 
geri bildirim mekanizmaları 
 
● Müfredata göre okul, şirket ve çırağın katkısıyla eğitim planı geliştirme 
 
● Müfredatta belirtildiği gibi gerekli tüm öğrenme çıktılarının edinilmesini sağlamak 
için şirketler arasında işbirliği 
 
● Koordinatörün rolünün net tanımı 
 
● Programın şirket temelli kısmı için idari sorumlulukların net tanımı 

 
 
2.5. Şirketlere katılım ve destek 
 
● Çıraklık eğitimi veren şirketlerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin açık anlaşma 
 
● Teşvikler dahil, çıraklık eğitimini ve şirketler için faydaları teşvik etmeye yönelik 
pazarlama stratejileri ve girişimleri 
 
● Çıraklık yeri ve/veya bir akreditasyon prosedürü sağlamak isteyen şirketler için 
asgari gereklilikler 
 
● Çıraklığı uygulamak için mali olmayan destek 
 
● Kaliteli çıraklık eğitimi veren şirketlere takdir ve ödül 
 
 ● İşveren örgütünün şirketlerin katılımına katılımı 
 
2.6. Öğretmenler ve şirket içi eğitmenler için gereksinimler ve destek 
 
● Çıraklara eşlik edecek nitelikli öğretmen ataması 
 
● Eğitmenlik mesleği alanında açıkça tanımlanmış gereksinimler ve nitelikler 
 
● Şirket içi eğitmenin pedagojik/didaktik yeterliliği 
 
● Eğitmenler ve öğretmenler için yeterliliklerini geliştirmek ve güncellemek için 
sürekli eğitim yolu 
 
● Şirket içi eğitmenler ve okullarda MEÖ öğretmenleri arasında işbirliği ve değişim 
 
 ● Çırağın öğrenmesi için nihai sorumluluğun net tanımı 
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2.7. Finansman ve maliyet paylaşım mekanizmaları 
 
● Şirket maliyetlerine ücretler ve çıraklık malzemeleri dahildir 
 
● Şirketlerin maliyetleri işveren kuruluşları ve sendikalar tarafından desteklenebilir 
 
 ● MEÖ okulları ve çıraklık hibeleri için devlet ekonomik desteği 
 
● Çıraklık çalışması sayesinde yatırım geri kazanımı 
 
● Şirketleri çırak almaya teşvik etmek için teşvikler (sübvansiyonlar, vergi indirimleri) 
 

 
 
2.8. Kalite güvencesi 
 
● Kalite güvence sistemleri çıraklığı kapsar 
 
2.9. Çırakların çalışma ve öğrenme koşulları 
 
● Hem çalışmak hem de öğrenmek için çırakların hak ve yükümlülüklerinin yasal 
olarak belirlenmesi 
 
 ● Çırağın desteği için bir referans noktasının tanımı 
 
● Çırağın haklarını, menfaatlerini ve sorumluluklarını tanımlayan bir iş sözleşmesinin 
sağlanması 
 
● Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine erişim 
 
2.10. İşgücü piyasasına duyarlılık 
 
● Çıraklığın işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap vermesine veya ihtiyaçlarını 
tahmin etmesine izin veren kurumsal prosedürler 
 
● Çıraklık çıktılarının ve sonuçlarının düzenli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi 
 
 ● Ön/son çıraklık değerlendirme mekanizmalarının oluşturulması 
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8. İYİ UYGULAMALAR KOLEKSİYONU ŞABLONU       

 

 

ÜLKE 
 
 
 
 
 
KENT 

 
 
 
 
 
VETERİNER MERKEZİ 

 
 
 
 
ŞİRKET 

 
 
 
 
 
YAŞ HEDEFİ 

 
 
 
 
ÇIRAKLIK TANIMI 

 
 
 
 
OLUMLU VE OLUMSUZ ETKİLER 
 
 
 
 
İYİLEŞTİRME İÇİN ÖNERİ 
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9. SÖZLEŞME ŞABLONU (MUTABİYE BELGESİ) 

Sözleşme Şablonu 

Ana Yönler 

Ülkeye ve yasal düzenlemelere bağlı olarak, çırağın bir sözleşme veya sözleşme 
imzalaması gerekecektir. 

 

Anlaşmanın içerdiği temel hususların listesi aşağıdadır: 

● Tüm tarafların kimliği (şirket ve/veya MEÖ merkezi, çırak) 

● Ad, adres, etc.   

●  Taraflar arasındaki anlaşma Taraflar arasındaki anlaşma 

● içindekiler (konu) 

● Görevler (plan) 

● Son tarihler/dönemler 

● kaynaklar 

● Sorumlu kişiler 

● Haklar ve görevler (taraflardan her biri) 

● Tarih ve yer 

● Tüm tarafların imzası ve kaşesi 

 

*Bu sözleşme şablonu ulusal düzenlemelere göre uyarlanmalıdır. 
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MUTABAKAT 

 
Bu Anlaşma.... (şirket adı) ve .......(Kurum adı)arasındadır. 

 
Bu Mutabakat Zaptı,bundan böyle “anlaşma " olarak anılacaktır,…..... [şirketin adı] kayıtlı 
ofisi ve adresi ile birlikte ... [ek](, vergiNo)...... İcra Kurulu Başkanı/Genel Müdür tarafından 
temsil edilir. .......... [tam ad], bundan sonra basitçe …...  (şirket kısaltması ) anılacaktır. 
topluca “Taraflar”olarak anılacaktır. 

... [şirketin adı] olarak anılacaktır ........., 
ve 

Mesleki eğitim ve öğretime ilişkin bu çerçeve anlaşmayı sonuçlandırmak 
için…....... [Proje ortağı kurumun adı], bundan sonra …………..  olarak 

anılacaktır. 
 
 

Taraflar, müzakereleri ve temel şartlarla ilgili olarak aşağıdaki şart ve koşulları karşılıklı 
olarak kabul etmişlerdir. 

 
 

Madde 1 
Anlaşmanın amacı Bu çerçeve anlaşma, mesleki eğitim ve öğretimin………..yeri[ülkenin 
adı], ... ……mesleğinde.(alan adı).geliştirilmesi sürecinin bir parçası olan Akit Taraflar 
arasındaki Koşulları ve performansları düzenlemektedir. 

Bu mutabakatın amacı, taraflar arasında ortak çıkarları olan konularda işbirliğini 
kolaylaştırmak ve mutabakatın uygulanması için gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 

 Faaliyetlerin katılımcı kuruluşlar üzerindeki etkisini değerlendirmek için izleme ve 
değerlendirme faaliyetleri yürütmeyi kabul ederler. 

Madde 2 

Eğitimin uygulanması 

Eğitim süresi kapsar ...(yıl süresi) yıl. ………ile başlar ve ……………ile biter. Eğitim iki 
öğrenim  yerinde gerçekleşir: 

- ... ……………..[şirketin adı];uygulamalı eğitim içeriğinin verildiği  şirket 

-  ………………... [kurumun adı], mesleğin teorik bilgisinin öğretildiği yer. 
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Pratik eğitim kapsamı, şirket ve öğrenci  çırak arasında eğitim sözleşmesi olarak tanımlanır. 

Teorik eğitimin kapsamı bir bütün olarak…. ......( saat)kapsar .İlgili program bu 
sözleşmenin ekinin bir parçasıdır. 

 

Eğitim süresi, uygulayıcı tarafından istenen final sınavlarının  tamamlanmasıyla sona erer 
... ….[ülke adı] 

Çırak final sınavlarını geçemezse, çıraklığı bir sonraki olası sınava kadar uzatılır. 

 

Madde 3 

Görev ... [şirketin adı] 

Mesleki eğitim ve öğretim çerçevesinde ... …………[şirket adı]  ....... [çırak sayısı ) çırağa 
…..alanında(alan adı)uygulamalı eğitim verir. 

Eğitimin teorik kısmına katılabilmek için çıraklar …….... kurumuna  (kurumun adı)  
gönderilecektir. 

Her iki taraf…….[şirketin adı] …... .... [kurumun adı] birbirlerine karşı yükümlülükleri 
,……..tarihte (tarih)imzalanan sözleşmenin sonucudur. 

 

Madde 4 

Görev ….... (kurumun adı) 

 

Bu......... [kurumun adı] eğitimi, kamu idaresinin yetkili makamı ile koordine edilmiş olan 
ilgili mesleğin çerçeve müfredatına göre ........ ülkesinde [ülkenin adı]yürütür. 

Bu....... [kurumun adı]........ [şirket adı], çırakların teorik eğitim kursuna katılabilmeleri için 
yerine getirmeleri gereken önkoşullar hakkında bilgi verir. Daha fazla ayrıntı için, lütfen 
teorik ve uygulamalı eğitimin dağılımına ilişkin ekte yer alan programa bakınız. 

 ........ [kurumun adı] ilgili mesleğin teorik eğitimini yürütmek için gerekli önlemleri alır. 

Öğrenim grubu, farklı eğitim işletmelerinde uygulamalı eğitimi yapılan çıraklardan 
oluşmaktadır. 

Final sınavlarını tamamladıktan sonra …………….. [kurumun adı] çıraklara kazanılan 
mesleki yeterliliği gösteren devlet tarafından tanınan bir sertifika sağlayacaktır. 
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Madde 5 

Sorumluluk ve mücbir sebep 

 

Herbir sözleşme tarafı, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ihlalinden diğer Akit taraflara 
karşı sorumlu olacaktır. İstisnalar mücbir sebep halleridir. 

Mücbir sebep, ör. Sözleşmenin ifası açısından öngörülemeyen sonuçlara yol açan doğal 
afetler, iş uyuşmazlıkları, kargaşa, silahlı çatışma veya terör olayları, sözleşme taraflarını, 
bozulma süresi boyunca ve etkilerinin boyutuna göre ifa yükümlülüklerinden muaf 
tutacaktır. varsayılan olarak. Otomatik sözleşme çözümü bununla ilişkili değildir. Akit 
taraflar, bu tür olaylardan kendilerini haberdar etmek ve yükümlülüklerini değişen koşullara 
iyi niyetle uyarlamakla yükümlüdür. 

Mücbir sebep hallerinde, uzun vadede sözleşmenin ifası imkansız hale gelirse, sözleşme 
tarafları sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. 

                                                                        Madde 6 

      Anlaşmanın  Süresi 
 

Anlaşma imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir. 

Sözleşme süresi, eğitim dönemi   için xx.xx.xxxx(tarih) tarihinde başlar, xx.xx.xxxx (tarih) 
tarihinde sona erer. 

Akit taraflar, tüm tarafların iradesinin gösterdiği sıklıkta, karşılıklı anlaşma yoluyla 
sözleşme ilişkisini uzatabilir. 

 

Madde 7 

Sözleşmenin feshi 

Yukarıdaki anlaşma aşağıdaki şekilde sona erebilir: 

- tüm sözleşme taraflarının rızaya dayalı yazılı beyanı ile. 

- kararlaştırılan sürenin sona ermesiyle (bkz. Madde 6). 

- Akit taraflardan her biri, yasal hükümlere uygun olarak, sözleşmeyi haklı nedenle 
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bildirimde bulunmaksızın feshedebilir. Herhangi bir tazminat talebi etkilenmez. 

Madde 8 

Nihai hükümler 

Bu sözleşme ve ekleri, sözleşme taraflarının tüm sözleşmesini oluşturur. Sessiz, sözlü veya 
yazılı herhangi bir yan anlaşma yoktur. Bu sözleşmede yapılacak değişiklikler ve eklemeler, 
yazılı biçimlerinin geçerli olmasını gerektirir. Bu , aynı zamanda  yazı tipi maddesinin 
değiştirilmesi veya kaldırılması için de geçerlidir. 

Sözleşme tarafları, mesleki eğitim ve öğretim çerçevesinde edindikleri tüm ticari konularda 
sessiz kalmayı taahhüt ederler. 

Bu sözleşme hükümlerinin tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olması , daha 
sonra yasallığını veya uygulanabilirliğini kaybetmesi halinde, bu sözleşmenin geçerliliği 
etkilenmeyecektir. Aynı durum, sözleşmede bir ihlalin ortaya çıkması durumunda da 
geçerlidir. Taraflar, etkisiz veya uygulanamaz düzenleme veya sözleşme boşluğunun 
doldurulması yerine, yasal olarak mümkün olduğu kadar en yakın olan uygun bir düzenleme 
yapacaklardır. 

Sözleşmenin tarafları, işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda, yasal işlemler sona 
ermeden önce, müştereken görevlendirilen bir arabulucu yardımıyla dostane bir anlaşma 
amacıyla arabuluculuk prosedürü yürütmeyi taahhüt ederler. Arabuluculuk prosedürü, bir 
sözleşme tarafının yazılı bildirimi ile başlatılır. Sözleşme tarafı bir arabulucu önermek 
zorundadır. Teklif, diğer sözleşme tarafları için bağlayıcı değildir. Akit taraflar, bildirimin 
alınmasından itibaren bir ay içinde ortak bir arabulucu üzerinde anlaşamazlarsa, 
arabuluculuk prosedürü başarısız sayılır. 

This agreement has been made in two copies, one for each party. 
The parties agree ... [city], ... [country’ name], as the court of their mutual rights and  
obligations under this agreement ... [country’s name] law applies to this agreement. 

 
Bu anlaşma, her bir taraf için birer nüsha olmak üzere iki nüsha olarak yapılmıştır. 

 
Taraflar ........ [şehir], ......... [ülke adı], bu sözleşme kapsamındaki karşılıklı hak ve 
yükümlülüklerinin mahkemesi olarak .......….[ülke adı] yasalarının uygulamasını kabul eder. 
 
yer,.......................tarih…..……...                                  yer…………….tarih………….. 
………..………….[şirketin adı]                                    ……………………(kurum adı )                                                          

 
………(Yasal temsilcinin adı)                                      …………..   (Yasal temsilcinin adı) 
…….....(İmza ve Damga  )                                            ……….…... (imza ve Damga) 
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