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REYHANLI KAYMAKAMLIGI

ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı :29l95046-200-E.8845933
Konu: Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin

Mesleki Eğitime Kayıtları

18.08.2016

......................................... MÜDÜRLÜGÜNE
REYHANLI

Hatay tı Milli Eğitim Müdürlüğünün 17/0812016 tarih ve 8785715 sayılı yazıları
ve ekinde gelen MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "Geçici Koruma
Altındaki Suriyelilerin Mesleki Eğitime Kayıtları" ile ilgili 10108/2016 tarih ve 8542490
sayılı yazıları ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi, iş ve işlemlerin yazı doğrultusunda yapılmasını rica ederim.

M. Cemil TÜNEK
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Ek: Yazı ( 4 Sayfa)

Dağıtım: Halk Eğitim Merkezi,
Meslek Liseleri

vdres: ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rcyhanlı/HATAY
Elektronik Ağ:www.reyhanlı.meb.gov.tr
«-posta: rcyhal1!ı31(q'.meb,gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: M.YANÇATORAL VHKİ
Tel: o 3264.13 1056

faks: 03264133702

Bu evrak güvenli elektronik imza ilc imzalannuşnr, http://evnksorgu.nıeb.gov.tr adresinden 5612-c086-3257-baba-8c4a kodu ilc teyit edilebilir.



T.C.
HATAY VALİLİtü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı :80061924-200-E.8785715
Konu : Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin

Mesleki Eğitime Kayıtları

17.08.2016

................... KAYMAKAMLlGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 10.08.2016 tarihli ve
90757378.200-E.8542490 sayılı yazısı.

Geçici koruma altında bulunan Suriyeli öğrencilerin Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi, Mesleki Açıköğretim Liseleri ve Mesleki Egıtım
Merkezlerinde öğrenim görmeleriyle ilgili Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün
10.08.2016 tarih ve 8542490 sayılı yazıları ekte gönderilmiştir.

Yazı doğrultusunda gereğinin yapılmasını önemle rica ederim.

Kemal KARAHAN
Vali a.

n Milli Eğitim Müdür V.

EK: İlgi Yazı ve Ekleri

Dağıtım:
Tüm Kayınakamlıklara
(İlçe MEM)

iı Milli Eğitim Müdürlüğü Ürgerı Paşa Mah.
Ayşe Fitııat 'Buııım Cad. 14. Sokak AntakyalHATAY
Tel: (0326) 227 6S 68 Dahili 1179

Ayrıntılı bilgi için: M.BÜRİYETOCiLU Araştırınacı
Elektronik Ağ:hataymem(i_ı?ıneb.gov.tr

Bu ev rak güvenli elektronik imza ilc imzalanmıştır.http://evraksorgu.mcb.gov.tradresinden dOda-70c7 -30bf-a46f-Oldf kodu ilc teyit edilebilir.



T.C.
MİLLı EGİTiM BAKANLlGI

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı :90757378-200-E.8542490
Konu : Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin

Mesleki Eğitime Kayıtları

10.08.2016

DAGITIM YERLERİNE

ilgi: a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu.
b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,
c) Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Açıköğretim Lisesi Yönetmeliği.
ç) Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi Yönetmeliği.
d) Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği.

Ülkelerinde yaşanan iç karışıklık nedeniyle göç etmek zorunda kalan çok sayıda
Suriye vatandaşına karışıklıklarm başlamasından bu yana Devletimiz kapılarını açarak ev
sahipliği yapmış, insani tüm ihtiyaçlarını karşılayarak bütün dünyaya örnek olacak aynı
zamanda tarihe altın harflerle yazılacak bir insanlık örneği sergilemiştir, 2011 yılından beri
ülkemizde geçici koruma altında bulunan sığınmacılann lise çağında olan çocuklarının
meslek sahibi yapılarak üreten, kazanan, kendi hayatını idame ettiren, kazandığı becerilerle
ülkesine. döndüğünde ülkesinin yetişmiş iş gücü ihtiyacını karşılayacak bireyler olarak
yetişmesi hedeflenmektedir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 91 inci maddesinde
"Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma
bulmak amacıyla kitleselolarak sınırlarımıza gelen veya sınırlanmızı geçen yabancılara
geçici koruma sağlanabilir" hükmü, aynı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin
"Eğitim ve öğretim" başlıklı 105 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise "İlköğretim ve
ortaöğretim kurumlarına kayıt işlemleri ile diğer hususlar Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı
çerçevesinde yürütülür" hükmü yer almaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 5 inci maddesinin
(b) bendinde "5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak,
çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı
ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında
staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlan tarafından desteklenen projelerde
görevli bursiyerler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak
kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre
belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise
iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlardan bakmakla yükümlü
olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri
uygulanır." hükmü yer almaktadır.

vıaıürk sı. No:9R 00648 Kızılay/ANKARA
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Ayrıntılı bilgi için: Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı
Tel: (O312)413 1244/1304

Faks: (0312) 4251967

Bu evrak güvenli elektronik imza ilc imzalanmıştır. http://evrakQorgu.mcb.gov.tradresinden 0026-7807- 37c6-8f6b-eS2a kodu ile teyit edilebilir.



Y~karıda açıklanan mevzuat doğrultusunda ülkemizde geçici koruma altında bulunan
Suriyelileriri mesleki ve teknik eğitim kurumlarına öğrenci/çırak olarak kayıtlarının
yapı lmasında, 5510 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen hükümleri çerçevesinde sigortalanmak
suretiyle işletmelerde beceri eğitimi/staj gömıelerinde bir engel bulunmamaktadır.

Bu çerçevede 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında geçici koruma altındaki Suriyeli
öğrencilerin mesleki ve teknik eğitim kurumlarına kayıtları aşağıdaki esaslar çerçevesinde
yapılacaktır:

A-Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri ile
Çok Programlı Anadolu Liseleri Kayıt İşlemleri;

1)Geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerden en az iO öğrenci ile şube
açılabilecek, başvuru sayısının fazla olması durumunda ise her şubede öğrenci sayısı 34'ü
geçmeyecek şekilde planlama yapılacaktır. Öğrenci sayısının az olması durumunda eğitim
bölgesi içindeki talepler birleştirilerek de değerlendirilebilecektir. Bu durumda hangi okulda
birleştirme yapılacağı il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenecektir.

2)Tüın işlemler ilgi (b) Yönetmelik esaslarına göre yürütülecektir.
3)Şube oluştururken okulun fiziki imkanları göz önünde bulundurulacak, öncelikle

boş kapasitesi olan okullar dikkate alınacaktır. Yapılacak kayıtlarda işletmelerde beceri
cğitimi/staj imkanları da dikkate alınacaktır.

4)Öğrencilere sağlanan imkanlardan velileri haberdar etmek ve bu konuda farkındalığı
artırmak amacıyla il içinde tanıtım ve yönlendirıne etkinlikleri yapılacaktır.

5) Türkçe bilenlerin Türkçe Seviye Al programını almış olmaları veya Okuma-Yazma
ı. Kademe Seviye Tespit Sınavından başarılı olmaları şartıyla doğrudan boş kontenjanı
bulunan okulların Anadolu Meslek Programı 9 uncu sınıfına kayıtları yapılacaktır.

6)Türkçe bilmeyenlere Talim ve Terbiye Kurulunun 04/08/2016 tarihli ve 58 sayılı
Kararı ile kabul edilen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik ve Anadolu
Meslek Programları 9. Sınıf Haftalık Ders Çizelgesi (Geçici Koruma Altında Bulunan
Öğrenciler İçin) uygulanacaktır.

B- Mesleki Açık Öğretim Lisesine Kayıt İşlemleri;

1)Geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerden denklik belgelerinde ilköğretim
okululortaokuldan mezun veya orta öğretim düzeyindeki okullardan ayrıldığı belirlenenler
Açık Öğretim Lisesi/Mesleki Açık Öğretim Lisesine genel öğrenci kayıt kabul takvimine
göre kayıt yapılacaktır.

2) Tüm işlemler ilgi (c) ve (ç) Yönetmelik esaslarına göre yürütülecektir.

c- Mesleki Eğitim Merkezlerine Kayıt İşlemleri;

i)Anadolu Meslek Programına kaydedilemeyenler ile Mesleki Açık Öğretim Lisesine
kayıt olmak istemeyenler, ilgi (d) Yönetmeliğin çıraklık eğitimine ilişkin usul ve esasları
çerçevesinde mesleki eğitim merkezlerine yerleştirileceklerdir. Bu durumda yapılacak
kayıtlarda ilgi (a) Kanunun iO uncu maddesindeki esaslar ve ilgili diğer mevzuat dikkate
alınacaktır.
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i
2)Kayıt olacaklardan; Yabancılar için Türkçe Seviye Al programını almış olmaları

veya Okuma-Yazma 1. Kademe Seviye Tespit Sınavından başanlı olmaları şartı aranacaktır.
3)Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun alanldal seçimini yapabilmeleri için

mesleki eğitim merkezi yönetimince alan öğretmenlerinin rehberlik yapmaları sağlanacaktır.
Açılacak alan/dalların belirlenmesinde sektör araştırması, meslek kuruluşlarının raporları,
sektörün ihtiyacı vb. diğer hususlar dikkate alınacaktır. Öğrenci için belirlenen alanıdaıda
merkez müdürlüğü, işletme ve öğrenci velisi/reşitse kendisi arasında sözleşme imzalanmak
suretiyle kayıt tamamlanarak mesleki eğitim başlatılacaktır.

4)Mesleki eğitim merkezine kayıt ve pratik eğitime başlatma işlemleri Ekim 2016
sonu itibarıyla tamamlanacaktır. Bir alan/dala kayıt yaptıran çırak öğrenci sayısının 12'dan az
olması durumunda da bu öğrencilerin pratik eğitime başlanıalan sağlanacak, teorik dersler ise
diğer alanldal öğrencileri ile ortak yapılabilecektir.

5)Öğrenci işletmede mesleki eğitime (pratik eğitim) başlatılmadan önce merkez
müdürlüğünce 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Sosyal
Güvenlik Kurumu mevzuatına uygun olarak SGK'ya gerekli bildirimler yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri, Çok Programlı
Anadolu' Liseleri, Açık Öğretim Lisesi/Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki Eğitim
Merkezlerine kayıtlarının yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Ercan DEMİRCİ
Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

Dağıtım:
Gereği:
B Planı .

Bilgi:
Apıanı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Türkiye Esnafve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
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