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➢ Ekim 2021 Döneminden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 33 alan ve 183 

dalda uygulanmaktadır.

➢ MEB’ e bağlı mesleki eğitim merkezi bünyesinde gerçekleştirilen programa hangi 

yılda mezun olduğu bakılmaksızın istemeleri halinde en az Lise ve dengi okulları 

bitirmiş olanlar katılabilmektedir. 

➢ Program süresi, alan ve dal için belirlenen modüllere göre belirlenen süre kadar 

olup, Kural olarak en fazla 27 haftadır. Programın tamamlanmasından sonra 

yapılan sınavda başarılı olanlara ustalık belgesi verilmektedir. 

➢ Programın tamamı işletme bünyesinde yapılmakta ve işletmede bulunan işçi 

sayısına göre yapılacak protokolde düzenlenmektedir. 

➢ Çalışan sayısı 50 ve üzerinde olan işletmeler, bulundukları İl/İlçenin Milli Eğitim 

Müdürlükleri ile protokol imzalamaları halinde mesleki eğitim merkezi ustalık telafi 

programlarına sürekli kayıt yapabileceklerdir. 
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➢ 50’ den az çalışanı olan işletmelerin ise protokol imzalamaksızın kursiyer kaydı 

yapabileceği belirtilmiştir. 

➢ Kalfalık yeterliliğini sağlayan( LİSE ve üzeri mezuniyeti bulunan) kursiyerlere net 

asgari ücretin %50’si (2023 yılı için 4.253,40 TL) kadar ücret ödenmektedir. Ücret 

ödeme dekontlarının Mesleki Eğitim Merkezi’ ne teslim edilmesi halinde ödenen 

ücretler için destek sağlanmaktadır. 

➢ İşletme tarafından ödenecek ücretin ödeme belgeleri Mesleki Eğitim Merkezi’ne 

teslim edildiğinde bu destek tutarı 3308 sayılı Mesleki eğitim Kanununun Geçici 12. 

maddesine göre programa devam eden öğrencilere ödenebilecek ücretin 

tamamının devlet katkısı olarak ödeneceği belirtilmiştir. 

➢ Bu Devlet katkısı ödemesi 5063 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 2021-2022 eğitim-

öğretim döneminden itibaren beş eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır. 
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➢ İşletmeler, programı uygulayabilmek için usta öğretici görevlendirmek zorundadır. 

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin genel esasları çerçevesinde işletmeler, 

öğrencilerin beceri eğitiminden sorumlu olmak üzere ustalık veya mesleki 

yeterliğine sahip iş ve iş pedagojisi eğitimi görmüş yeterli sayıda ve nitelikte usta 

öğretici veya eğitici personel görevlendirmekle yükümlüdür. 

➢ Ustalık belgesi sahipleri işyeri açma imkanı elde edebildiği gibi programı başarıyla 

tamamlayıp ustalık yeterliliğini kazanmış olanlar, mesleklerinde en az 10 yıl 

çalıştıklarını belgelemeleri durumunda İş Pedagoji Kursu Sınavı’na doğrudan 

katılarak başarılı olmaları kaydıyla usta öğreticilik belgesi alabileceklerdir. 

➢ Ustalık Telafi programları kapsamında işbirliği yapacak işletmelerin İşbaşı eğitim 

Programlarında olduğu gibi sigortalı sayısını korumak, Program bittikten sonra 

istihdam zorunluluğu ya da istihdam sağlanması halinde özel olarak düzenlenen 

sigorta prim teşvik uygulaması bulunmamaktadır.  
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Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından uygulanan Ustalık Telafi 

Programından yararlananlara 2023 Yılında Münhasıran Ödenecek 

Ücret ve Ücret Desteği 

SİGORTALILIK İŞVEREN ÜCRET DEVLET ÜCRET DESTEĞİ 

Mesleki Eğitim Merkezi( MEM) 4.253,40 TL NET ASGARİ ÜCRETİN %50'Sİ
4.253,40 TL Öğrenciye verilecek en az 

ücretin tamamı devlet katkısı olarak verilir.
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NE KADAR KAZANÇ 

SAĞLAR?

USTALIK TELAFİ PROGRAMININ FİRMANIZA KAZANCI

PROGRAM KİŞİ SAYISI AYLIK ORTALAMA KAZANÇ PROGRAM ORTALAMA TOPLAM KAZANÇ

10 ₺ 42.534,00 ₺ 276.471,00 

50 ₺ 212.670,00 ₺ 1.382.355,00 

100 ₺ 425.340,00 ₺ 2.764.710,00 

250 ₺ 1.063.350,00 ₺ 6.911.775,00 

500 ₺ 2.126.700,00 ₺ 13.823.550,00 

1000 ₺ 4.253.400,00 ₺ 27.647.100,00 
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