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Türkiye’de 18 yaşından küçük herkes
çocuktur ve Türkiye 1995 yılında
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Sözleşmesi'ni onaylayarak çocukların
korunma, eğitim, sağlık gibi temel
haklarını kabul etmiştir. Ülkenin hem
anayasasında hem de çocuk koruma,
sosyal hizmetler ve sosyal koruma,
uluslararası koruma ve geçici koruma ile
ilgili mevzuatında bu temel haklar
tanınmaktadır.
Söz konusu kanunlar; yasal statüsüne ya
da uyruğuna bakılmaksızın ülkedeki tüm
çocuklara uygulanmaktadır. Buna yönelik
2016-2017 eğitim öğretim yılında geçici
koruma altındaki çocukların meslek
liseleri, meslekî eğitim merkezlerine
kayıtlarının yapılması için düzenleme
yapılmıştır.

Çocuk İşçiliğinin En Kötü
Biçimleri
Türkiye’de 15 yaşına kadar çocukların
çalıştırılması yasaktır. 18 yaşını
doldurmamış tüm çocukların ise Ağır ve
Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamında
düzenlenen işlerde ve koşullarda
çalıştırılması yasaklanmıştır ve bu tür
işler ‘çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri’
arasında yer almaktadır. Türkiye’de çocuk
işçiliğinin en kötü biçimleri; ‘sokakta
çalışma, küçük ve orta ölçekli işletmelerde
ağır ve tehlikeli işlerde çalışma, tarımda
aile işleri dışında, ücret karşılığı gezici ve
geçici tarım işlerinde çalışma’ olarak
belirlenmiştir. Bazı işler hangi ortam ya da
koşulda yapıldığına bağlı olmaksızın
doğası itibariyle zararlıdır. Bazı işlerin ise
hangi koşullar altında yapıldığı da
önemlidir. Tehlikeli olmayan bir iş, tehlike
içeren koşullarda yapıldığında tehlikeli
hale gelebilir. Örneğin herhangi bir işte
gece ya da ara vermeksizin uzun saatler
çalıştırılmak; tek başına çalıştırılmak
tehlikeli iş tanımına girer.

 ﻋﺎﻣﺎ ﰲ18 إن أي ﺷﺨﺺ دون ﺳﻦ
 وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻫﻮ ﻃﻔﻞ
اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﺜﻞ ﺣامﻳﺔ
اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﲆ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
 ﻫﺬه.1995 ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻋﺎم
اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﱰف ﺑﻬﺎ ﰲ دﺳﺘﻮر
اﻟﺒﻠﺪ وﰲ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤامﻳﺔ
 واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ، اﻟﻄﻔﻞ
 واﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، واﻟﺤامﻳﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
.واﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ
ﺗ ُﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧني ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ
 ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ وﺿﻌﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮين أو، اﻟﺒﻠﺪ
 ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ،  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ.ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ
اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ
ﻫﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﰲ اﳌﺪارس
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ ﰲ
.2017 -2016 اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﳼ

أﺳﻮأ أﺷﻜﺎل ﻋامﻟﺔ
اﻷﻃﻔﺎل
 ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻤﻨﻮع15 إن ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﺣﺘﻰ ﺳﻦ
 وﺗﻢ ﺣﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ.ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ
 ﻋﺎ ًﻣﺎ ﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ18 اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ
واﻟﴩوط اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﻧﻄﺎق ﻻﺋﺤﺔ اﻷﻋامل
 وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻦ، اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ واﻟﺨﻄرية
 وﻗﺪ ﺗﻢ."ﺑني "أﺳﻮأ أﺷﻜﺎل ﻋامﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻮأ أﺷﻜﺎل ﻋامﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﲆ
 اﻟﻌﻤﻞ ﰲ وﻇﺎﺋﻒ، أﻧﻬﺎ "اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺸﺎرع
ﺛﻘﻴﻠﺔ وﺧﻄرية ﰲ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺼﻐرية واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
 واﻟﻌﻤﻞ ﰲ وﻇﺎﺋﻒ زراﻋﻴﺔ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ، اﻟﺤﺠﻢ
وﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮة وﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ذﻟﻚ اﻷﻋامل
 ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺿﺎرة."اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ
ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ أو اﻟﻈﺮوف
 أﻣﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.اﻟﺘﻲ ﺗ ُﺆدى ﻓﻴﻬﺎ
 ميﻜﻦ.ﻓﻤﻦ اﳌﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗ ُﺆدى ﻓﻴﻬﺎ
أن ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﺧﻄﺮا ً ﺧﻄ ًريا
 ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل.ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﰲ ﻇﺮوف ﺧﻄرية
ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ أي
وﻇﻴﻔﺔ ﰲ اﻟﻠﻴﻞ أو ﻟﺴﺎﻋﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ دون اﻧﻘﻄﺎع
. واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺮد،

Çocukların
mesleki eğitimi
Çocukların 4+4+4’ün üçüncü kademesindeki
zorunlu eğitim kapsamında meslek
öğrenebilmesi için yasal olanaklar mevcuttur.
Bu çocukların İlgi ve beceri alanlarına göre
mesleki eğitimlerden yararlanmaları, gönüllü
katılımları ile sağlığına zarar vermeyecek
şekilde mümkündür. Bu programlara katılan
çocukların öğrenci olarak eğitim hayatlarına
devam ettiğini bir işçi statüsünde
olmadıklarını belirtmek gereklidir.

Şikayet
Hatları
İlgili işletmeler, meslek lisesi staj çalışmaları
veya meslek edindirme eğitimlerini yasalara
uygun şekilde sağlamalıdır. Bu tür
çalışmaların; çocuklara ﬁziksel, zihinsel ya da
psikolojik herhangi bir zarar vermemesi için
denetimler başta ilgili kamu kurumlarının
sorumluluğundadır. Çocuklar, aileler ve diğer
yetişkinler de çocukların korunma riski altında
olduklarını düşündüklerinde bu endişelerini
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı’nın ALO 183 hattı üzerinden
bildirmelidir. Bu hat üzerinden Türkçe, Kürtçe
ve Arapça dilleri ile gelen çağrılara cevap
verilebilmektedir. Ayrıca işletmelerle ilgili
yasalara uygun olmayan durumları tüm
çocuklar için Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı’nın ALO 170 hattına
bildirebilmektedir. Mülteci veya sığınmacı
gruplar Yabancılar İletişim Merkezi Alo 157’yi
de arayabilirler.

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ
ﻟﻸﻃﻔﺎل
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻬﻨﺔ
ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى
 ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ.4 +4 +4 اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ وﻓﻘًﺎ
ﻻﻫﺘامﻣﺎﺗﻬﻢ وﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﴬ
 وﺗﺠﺪر.ﺑﺼﺤﺘﻬﻢ مبﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ
اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﻷﻃﻔﺎل اﳌﺸﺎرﻛني ﰲ ﻫﺬه
اﻟﱪاﻣﺞ ﻳﻮاﺻﻠﻮن ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﻄﻼب
.وﻟﻴﺴﻮا ﻛﻌﺎﻣﻠني

ﺧﻄﻮط
اﻟﺸﻜﻮى
ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﴩﻛﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﻮﻓري اﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﰲ اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ
 ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺎت و.اﳌﻬﻨﻲ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻫﻲ ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪم إﺣﺪاﺛﻬﺎ
 ﻳﺠﺐ.ﻷي ﴐر ﺟﺴﺪي أو ﻋﻘﲇ أو ﻧﻔﴘ ﻟﻸﻃﻔﺎل
أﻳﻀﺎً ﻋﲆ اﻷﻃﻔﺎل واﻷﴎ وﻏريﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐني
اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﻣﺨﺎوﻓﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧﻬﻢ
ALO ﻣﻌﺮﺿﻮن ﻟﺨﻄﺮ ﺣامﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﲆ اﻟﺨﻂ
 اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻷﴎة واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت183
 ميﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺨﻂ اﻟﺮد ﻋﲆ.اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
اﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﱰﻛﻴﺔ واﻟﻜﺮدﻳﺔ
 ميﻜﻦ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ،  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ.واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻻت ﻏري اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﴩﻛﺎت ﻟﺠﻤﻴﻊ
 اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻷﴎة170 ALO اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ اﻟﺨﻂ
 ميﻜﻦ أﻳﻀً ﺎ.واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻼﺟﺌني أو ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء اﻻﺗﺼﺎل
.157 ALO مبﺮﻛﺰ اﺗﺼﺎل اﻷﺟﺎﻧﺐ

Mesleki eğitim alanında
okul türleri ve programlar
Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın sunduğu
mesleki ve teknik eğitim sağlayan programlar,
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı
Anadolu Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri
üzerinden verilir. Mesleki ve Teknik Eğitim
Programlarına yerleşim sürecinde, örgün öğretimde
8.sınıfı tamamlamış çocuklar 9.sınıfa geçmek
üzere merkezi sınav ya da mahalli yerleştirme yolu
ile herhangi bir lise programını seçebilir.
Mesleki eğitim merkezlerinin, mesleki ve teknik
anadolu liselerinden en önemli farkı şudur:
Mesleki eğitim merkezi öğrencileri 9. sınıfa kayıt
olurken alan ve dal seçmektedirler. Öte yandan
işbaşı pratik mesleki eğitimi, okulda değil sahada
işletmede koordinatör öğretmenlerin ve usta
öğreticilerin gözetiminde almaktadırlar.

1. MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ:
Anadolu Meslek Programı (AMP): Bir mesleğe
yönelik bilgi ve becerilerin yanında genel bilgi
dersleri yer almaktadır.
● Anadolu Meslek Programlarına sınavsız
geçiş ve mahalli yerleştirme ile kayıt yapılır.
● 10. sınıfta mesleki alan eğitimi, 11. ve 12. sınıfta
meslek alanına bağlı olarak dal eğitimi verilir.
Anadolu Teknik Programı (ATP): bir mesleğe
yönelik bilgi ve becerilerin yanında matematik,
ﬁzik, kimya ve biyoloji dersleri 4 yıl boyunca
ağırlıklı olarak verilmektedir.
● Anadolu Teknik Programına merkezi sınav
ile yerleştirme yapılır.
● 10. sınıfta mesleki alan eğitimi, 11. ve 12.
sınıfta meslek alanına bağlı olarak dal eğitimi
verilir.
2. ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ:
Programlarında Anadolu Meslek, Anadolu Teknik,
Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi
programlarının hepsini barındıran okullardır.
Mesleki eğitimle ilgili tüm bilgiler üstte Mesleki ve
Teknik Anadolu Liseleri kısmında belirtilmiştir.

أﻧﻮاع اﳌﺪارس ﰲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ وﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ
ُﻋﻄﻰ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ
ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺪارس ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ اﻷﻧﺎﺿﻮل اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ و ﻣﺪارس
.ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ اﻷﻧﺎﺿﻮل ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﱪاﻣﺞ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﺐ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ
ميﻜﻦ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ أﻛﻤﻠﻮا اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺮﺳﻤﻲ اﺧﺘﻴﺎر أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣﺘﺤﺎن
.اﳌﺮﻛﺰي ﻻﺟﺘﻴﺎز اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ أو اﻟﺘﻨﺴﻴﺐ اﳌﺤﲇ
اﻻﺧﺘﻼف اﻷﻛرث أﻫﻤﻴﺔ ﺑني ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ ﻋﻦ
:ﻣﺪارس ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ اﻷﻧﺎﺿﻮل اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﲇ
ﻳﺨﺘﺎر ﻃﻼب ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ اﳌﺠﺎل واﻟﻔﺮع أﺛﻨﺎء
 ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى أﻧﻬﻢ.اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻳﺘﻠﻘﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﻨﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻋﲆ رأس اﻟﻌﻤﻞ
، ﺗﺤﺖ إﴍاف اﳌﻌﻠﻤني اﳌﻨﺴﻘني واﳌﺪرﺑني اﻟﺮﺋﻴﺴﻴني
.ﻟﻴﺲ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ وإمنﺎ ﰲ اﳌﻴﺪان

: ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ اﻷﻧﺎﺿﻮل اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.1

 ﺣﻴﺚ دروس:(AMP) ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻧﺎﺿﻮل اﳌﻬﻨﻲ
اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
.ﺑﺎﳌﻬﻦ
● ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻷﻧﺎﺿﻮل اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل
.ﺑﺪون اﻣﺘﺤﺎن و ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﺐ اﳌﺤﲇ
 وﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﺮﻋﻲ، ● ﻳُﻌﻄﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﻨﻲ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﴍ
.ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﻬﻨﺔ ﰲ اﻟﺼﻔني اﻟﺤﺎدي ﻋﴩ واﻟﺜﺎين ﻋﴩ
 ﻳُﻌﻄﻰ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ:(ATP) ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻧﺎﺿﻮل اﻟﺘﻘﻨﻲ
اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻬﻦ دروس ﰲ
4 اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻔﻴﺰﻳﺎء واﻟﻜﻴﻤﻴﺎء و ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء ﳌﺪة
.ﺳﻨﻮات
● ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﺐ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻧﺎﺿﻮل اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
.اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺮﻛﺰي
 وﺗﻌﻠﻴﻢ، ● ﻳُﻌﻄﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﻨﻲ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﴍ
ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﻬﻨﺔ ﰲ اﻟﺼﻔني اﻟﺤﺎدي ﻋﴩ واﻟﺜﺎين
.ﻋﴩ

: ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ اﻷﻧﺎﺿﻮل ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﱪاﻣﺞ.2

ﻫﻲ ﻣﺪارس ﺗﺸﻤﻞ ﰲ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺪارس
 ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ اﻷﻧﺎﺿﻮل،  اﻷﻧﺎﺿﻮل اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، اﻷﻧﺎﺿﻮل اﳌﻬﻨﻴﺔ
 ﺟﻤﻴﻊ.وﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ اﻷﻧﺎﺿﻮل إﻣﺎم ﺧﻄﻴﺐ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ ﺗﻢ ذﻛﺮﻫﺎ أﻋﻼه
.ﰲ ﻗﺴﻢ ﻣﺪارس ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ اﻷﻧﺎﺿﻮل اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

3. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ: Temel eğitimi
tamamladıktan sonra akademik bir lise eğitimine
(fen lisesi, Anadolu lisesi vb.) devam etmek yerine,
becerileri doğrultusunda mesleki eğitim almak
isteyen öğrencilerin devam ettiği ortaöğretim
kurumlarıdır.
● Mesleki Eğitim Programlarına sınavsız geçiş
ve il bazında yerleştirme ile kayıt yapılır.
● Mesleki Eğitim Programlarında 9. sınıftan
itibaren çocukların ilgi ve yetenek alanlarına
göre alan ve dal seçimi yapılır. Eğitime
başlanabilmesi için eğitim görülecek alan ve
dala uygun mesleki eğitim görülecek işyeri ve
usta öğretici olması şartı aranır. Usta öğretici
gözetiminde mesleki eğitim görülecek yerde
çocuklara haftada bir veya iki gün teorik eğitim,
dört veya beş gün mesleki eğitim verilir. Ancak
mesleki eğitim çocukların gelişimlerine zarar
vermeyecek şekilde gözetilerek, hukuki
süreçlere uygun şekilde işletilmelidir.
● Bu eğitime başlayanlar 4 yılın sonunda ustalık
belgesi alabilir ve 18 yaşını doldurduktan sonra
kendi mesleklerini yapmak isteyenler
yükseköğretim eğitimi almadan da bu meslekler
için kendi işlerini kurabilirler.
● Mesleki eğitim merkezleri de örgün mesleki ve
teknik ortaöğretim kurumları kapsamına
alınmıştır. Bunun anlamı şudur, mesleki eğitim
merkezleri 12 yıllık zorunlu eğitim
kapsamındadır. Çocuklar bu kurumlarda işçi
olarak değil öğrenci olarak bulunur. 11. sınıfın
sonunda yapılan sınava göre başarılı olanlara
‘Kalfalık Belgesi’, 12. sınıfın sonunda yapılan
sınava göre başarılı olanlara ise “Ustalık
Belgesi” düzenlenmektedir.
● 2019-2020 öğretim yılı itibariyle fark derslerini
Mesleki Eğitim Merkezlerinde almak sureti ile
çocukların Mesleki Eğitim Merkezlerinde lise
diploması alması da mümkün olmuştur.
● Mesleki eğitim merkezilerinde; bireylerin bu
merkezlere yönelik değişiklik talebi hâlinde, iki
hafta içerisinde yeni bir mesleki eğitim merkezi
ile sözleşme imzalaması haliyle değiştirilebilir.
Zorunlu hâllerde bu süre ücretsiz izin süresini
geçmemelidir. Bu süre içerisinde de bir mesleki
eğitim merkezi ile sözleşme imzalayamayanlar
devamsızlıktan sınıf tekrarına kalmış sayılır.

: ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ.3

ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﺎﻧﻮي ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻄﻼب
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ وﻓﻘًﺎ ﳌﻬﺎراﺗﻬﻢ
ﺑﻌﺪ إﻛامل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﳼ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ
 ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻷﻛﺎدميﻲ )ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻮم
.(اﻷﻧﺎﺿﻮل وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
● ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل
.ﺑﺪون اﻣﺘﺤﺎن واﻟﺘﻨﺴﻴﺐ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ
 ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺠﺎل، ● ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ
واﻟﻔﺮع وﻓﻘًﺎ ﻻﻫﺘامﻣﺎت وﻗﺪرات اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺪ ًءا ﻣﻦ
 ﻳﺸﱰط وﺟﻮد،  ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﺪء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ
 ﻳﺘﻢ.ﻣﻊ ﻣﺠﺎل وﻓﺮع اﻟﺘﺪرﻳﺐ ووﺟﻮد ﻣﺪرب رﺋﻴﴘ
إﻋﻄﺎء اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮي ﻳﻮ ًﻣﺎ أو ﻳﻮﻣني ﰲ
اﻷﺳﺒﻮع واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ أرﺑﻌﺔ أو ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﰲ
اﻷﺳﺒﻮع ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﻨﻲ ﺗﺤﺖ إﴍاف
 ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،  وﻣﻊ ذﻟﻚ.ﻣﺪرب رﺋﻴﴘ
 ﻣﻊ اﻟﺤﺮص ﻋﲆ، اﳌﻬﻨﻲ وﻓﻘًﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
.ﻋﺪم اﻹﴐار ﺑﻨﻤﻮ اﻷﻃﻔﺎل
● ميﻜﻦ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺪأون ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﺼﻮل
 و،  ﺳﻨﻮات4 ﻋﲆ ﺷﻬﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ ﻣامرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ متﺎم
 ﺳﻨﺔ ميﻜﻨﻬﻢ ﺑﺪء أﻋامﻟﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ18 ﻋﻤﺮ
.ٍﺑﻬﺬه اﳌﻬﻨﺔ ﺑﺪون ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎل
● ﻳﺘﻢ إدراج ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ أﻳﻀً ﺎ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت
 وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ.اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﳌﻬﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
أن ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﺰاﻣﻲ
 ﻳﺘﻮاﺟﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت. ﺳﻨﺔ12 ﳌﺪة
 وﻓﻘﺎً ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﻢ. وﻟﻴﺴﻮا ﻛﻤﻮﻇﻔني، ﻛﻄﻼب
إﺟﺮاؤه ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺤﺎدي ﻋﴩ ﻳﺘﻢ إﺻﺪار
 ووﻓﻘًﺎ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن،"ﺷﻬﺎدة ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺼﻨﻌﺔ" ﻟﻠﻨﺎﺟﺤني
اﻟﺬي ﻳﺘﻢ إﺟﺮاؤه ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎين ﻋﴩ ﻳﺘﻢ
.إﺻﺪار "ﺷﻬﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ" ﻟﻠﻨﺎﺟﺤني
 أﺻﺒﺢ،2020 -2019 ● اﻋﺘﺒﺎ ًرا ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﳼ
ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺷﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
أﻳﻀﺎً ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻘﻲ دروس
.اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ
ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ ؛ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻠﺐ اﻷﻓﺮاد
 ميﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻐﻴري ﻣﻦ، ﺗﻐﻴريات ﰲ ﻫﺬه اﳌﺮاﻛﺰ
ﺧﻼل ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ
 ﻳﺠﺐ أﻻ،  ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ.ﻏﻀﻮن أﺳﺒﻮﻋني
.ﺗﺘﺠﺎوز ﻫﺬه اﻟﻔﱰة ﻓﱰة اﻹﺟﺎزة ﻏري ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺬﻳﻦ مل ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﻨﻲ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﱰة أﻧﻬﻢ رﺳﺒﻮا
.وﺳﻴﻌﻴﺪون ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻒ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر

Mesleki eğitim
merkezi programlarına
kayıt şartları
Programa kaydı yapılacak çocuğun,
● En az ortaokul veya imam-hatip
ortaokulu mezunu olması.
● Eğitim-öğretim yılının başlayacağı
tarihte 15 yaşına girmiş olması.
● Bünyesi ve sağlık durumunun gireceği
mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun
olması.
● İşyerinde ilgili meslekte usta öğretici
belgesine sahip kişinin bulunduğunun
tespitini.
● Geçici koruma altındaki öğrencilerden,
denklik belgelerinde ilköğretim okulu,
ortaokuldan mezun veya ortaöğretim
düzeyindeki okullardan ayrıldığına dair
belgenin olması.
● Geçici Koruma kapsamındaki Türkçe
bilmeyen çocukların Halk Eğitim
Merkezlerinde "Türkçe Seviye A1"
programını almış olmaları veya okuma
yazma 1´inci kademe seviye tespit
sınavından başarılı olmaları.
● Kesin kayıt yapılabilmesi için eğitim
alınacak alan ve dala uygun meslekte bir
işletme ile Mesleki Eğitim Sözleşmesinin
imzalanması.
● On dokuz yaşından gün almış olanlardan
daha önce mesleki eğitimden geçmemiş
olanların, yaşlarına ve eğitim seviyelerine
uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim
programlarına göre tercih edilmesi.
Mesleki Eğitim Merkezi Programlarına kayıt
şartları ve diğer tüm bilgilere Milli Eğitim’in
http://www.megep.meb.gov.tr/?page=alanDal
belirtilen internet ağından erişebilirsiniz.

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ
:ﻋﲆ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
● أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺨﺮﺟﺎُ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ أو
.اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ ﻹﻣﺎم ﺧﻄﻴﺐ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ
● أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﴩة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
. اﻟﺪراﳼ-ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
● أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻨﻴﺘﻪ وﺣﺎﻟﺘﻪ
.اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﳌﻬﻨﺔ
● وﺟﻮد ﺷﺨﺺ ﻟﺪﻳﻪ ﺷﻬﺎدة ﻣﺪرب رﺋﻴﴘ ﰲ
.اﳌﻬﻨﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﰲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ
● ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﺤامﻳﺔ
 وﺟﻮد وﺛﻴﻘﺔ ﰲ وﺛﺎﺋﻖ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺒني:اﳌﺆﻗﺘﺔ
أﻧﻬﻢ ﺧﺮﻳﺠﻮ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ و اﻹﻋﺪادﻳﺔ أو
.أﻧﻬﻢ ﺗﺮﻛﻮا ﻣﺪارﺳﻬﻢ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
● أن ﻳﻜﻮن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ
اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ وﻻ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ
" ﰲA1 ﻗﺪ أﺧﺬوا ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "اﳌﺴﺘﻮى اﻟﱰيك
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم أو ﻧﺠﺤﻮا ﰲ اﻣﺘﺤﺎن
.ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺘﻮى اﻷول ﳌﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ
 ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ،● ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﻬﺎيئ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﳌﻬﻨﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
.ﻟﻠﻤﺠﺎل واﻟﻔﺮع اﳌﺮاد ﺗﻌﻠﻤﻪ
● ﺗﻔﻀﻴﻞ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ مل ﻳﺨﻀﻌﻮا ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ
اﳌﻬﻨﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ أمتﻮا اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﴩ
 وﻓﻘًﺎ ﻟﱪاﻣﺞ، ودﺧﻠﻮا ﺑﻌﻤﺮ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﴩة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻓﻘًﺎ
.ﻟﺴﻨﻬﻢ وﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ميﻜﻨﻚ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
وﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﻋﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوين اﻟﺨﺎص
=alanDal ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ
.http://www.pegem.meb.gov.tr/?page

Mesleki eğitim
merkezi programlarına
kayıt süreci
● 9. sınıfa kayıt yaparken 18 yaş altı tüm
çocuklar (geçici koruma altındaki çocuklar da
dâhil) velisi ile okul müdürlüğüne giderek,
alan/dal seçimi yapar ve seçtiği alanla ilgili
işletme ile sözleşme imzalayarak eğitimine
başlar.
● Çocukların istedikleri mesleki alanla ilgili
herhangi bir sağlık sorunlarının olmaması
gerekir. Mesleki eğitim merkezine kayıt
sırasında çocuklardan sağlık durumunun
girmek istedikleri meslek alanına uygun
olduğunu gösteren, işe giriş sağlık raporu
istenir.
● Geçici koruma altındaki çocuklar, Türkçe dil
yeterlilikleri yok ise Hızlandırılmış Eğitim
Programlarına kayıt olarak bu programlarla eş
zamanlı kayıt işlemlerini yürütebilirler.

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ
ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﳌﻬﻨﻲ
 ﻳﺬﻫﺐ ﺟﻤﻴﻊ، ● أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ
 ﻋﺎ ًﻣﺎ )مبﺎ ﰲ18 اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﺄﻋامر دون
ذﻟﻚ اﻷﻃﻔﺎل ﺗﺤﺖ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ( إﱃ ﻣﺪﻳﺮ
،  ﻓﺮ ًﻋﺎ/ ﻣﺠﺎﻻ
ً  وﻳﺨﺘﺎرون، اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻊ وﱄ أﻣﺮﻫﻢ
وﻳﺒﺪأون ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻣﻊ
.اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﺠﺎل اﻟﺬي اﺧﺘﺎروه
● ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻌﺎين اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ أي ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺻﺤﻴﺔ
 أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ.ﺗﺘﻌﻠﻖ مبﺠﺎﻟﻬﻢ اﳌﻬﻨﻲ
 ﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺤﻲ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ
ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻳﺸري إﱃ أن ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
.ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ دﺧﻮﻟﻬﺎ
، ● ميﻜﻦ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ
 اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ، إذا مل ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻳﺠﻴﺪون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻌﺠﻞ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﺘﺰاﻣﻦ
.ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﱪاﻣﺞ

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﺐ
اﳌﻬﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ

Mesleki ve Teknik
Yerleşim Süreci

Merkezi Sınav

اﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﺮﻛﺰي

Anadolu Teknik Programı

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻧﺎﺿﻮل اﻟﺘﻘﻨﻲ

8. Sınıf

8 اﻟﺼﻒ

Anadolu Meslek Programı
Mahalli Yerleştirme

اﻟﺘﻨﺴﻴﺐ اﳌﺤﲇ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻧﺎﺿﻮل اﳌﻬﻨﻲ

Mesleki Eğitim Merkezi Programı

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ

ﻳﺘﻢ اﺗﺒﺎع اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل
:اﳌﻨﺴﻮﺑني ﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ

Mesleki ve Teknik Eğitim Programlarına yerleşen
çocukların eğitiminde şu süreçler izlenir;
9.sınıfta mesleki teknik liselere yerleşen çocuklar
9. Sınıfta ortak eğitimini tamamlar. 10.sınıftan
itibaren alan eğitimi ve ortaöğretim müfredatına
devam edilir. 11.sınıfta dal eğitimine başlanır ve
aynı şekilde ortaöğretim programına da devam
edilir. 12. sınıfta dal eğitimi ve ortaöğretim
tamamlanarak mesleki ve teknik ortaöğretim
programından mezun olunur.

اﻷﻃﻔﺎل اﳌﻨﺴﻮﺑني ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ
اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻳﻜﻤﻠﻮن ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ اﳌﺸﱰك ﰲ اﻟﺼﻒ
 واﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﴍ ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻤﺮار مبﻨﺎﻫﺞ.اﻟﺘﺎﺳﻊ
 ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺪء.ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﺠﺎل اﳌﺨﺘﺎر واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي
 وﻳﺴﺘﻤﺮ، ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺤﺎدي ﻋﴩ
 ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎين.ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 ﻳﺘﻢ إﻛامل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي، ﻋﴩ
.واﻟﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﳌﻬﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ

9.sınıfta mesleki eğitim merkezlerine yerleşen
çocuklar 9. sınıfta dal eğitimine başlar ve genel
ortaöğretim derslerini almaz. Usta öğretici
gözetiminde mesleki eğitim görülecek yerde
öğrencilere haftada bir veya iki gün teorik eğitim,
dört veya beş gün mesleki eğitim verilir. 11.sınıfa
değin dal eğitimini tamamlayan ve kalfalık beceri
sınavında başarını olan öğrencilere ‘Kalfalık Belgesi’
verilir. 12.sınıfı tamamlayan ve ustalık beceri
sınavında başarılı olan öğrencilere de ‘Ustalık
Belgesi’ verilir. Bununla birlikte fark derslerini de
alarak başarıyla tamamlayan öğrencilere mesleki
eğitim lise diploması da düzenlenir.

اﻷﻃﻔﺎل اﳌﻨﺴﻮﺑني ﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ ﰲ اﻟﺼﻒ
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻳﺒﺪأون اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ وﻻ
 ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎء اﻟﻄﻼب.ﻳﺘﻠﻘﻮن دروس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﻌﺎم
ًﺗﻌﻠﻴامً ﻧﻈﺮﻳﺎً ﻳﻮ ًﻣﺎ أو ﻳﻮﻣني ﰲ اﻷﺳﺒﻮع وﺗﻌﻠﻴامً ﻣﻬﻨﻴﺎ
أرﺑﻌﺔ أو ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﰲ اﻷﺳﺒﻮع ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
 ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻄﻼب.اﳌﻬﻨﻲ ﺗﺤﺖ إﴍاف ﻣﺪرب رﺋﻴﴘ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻤﻠﻮن ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﺼﻒ اﻟﺤﺎدي
ﻋﴩ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺠﺤﻮن ﰲ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻬﺎرات ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺼﻨﻌﺔ
 واﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻤﻠﻮن."ﻋﲆ "ﺷﻬﺎدة ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺼﻨﻌﺔ
اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎين ﻋﴩ وﻳﻨﺠﺤﻮن ﰲ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﻔﺎءة
."اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺳﻴﺤﺼﻠﻮن أﻳﻀً ﺎ ﻋﲆ "ﺷﻬﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ
 ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ إﺟﺎزة ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ
.اﳌﻬﻨﻲ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ أﻛﻤﻠﻮا ﺑﻨﺠﺎح دروس اﻻﺧﺘﻼف

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﳌﻬﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ

Mesleki ve Teknik
Eğitim Süreci
Genel Ortaöğretim

Diploma

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim

Diploma

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﻌﺎم

9. Sınıf
(Ortak Program)

9 اﻟﺼﻒ
()اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﺸﱰك

10 اﻟﺼﻒ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﺠﺎل

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﳌﻬﻨﻲ

إﺟﺎزة

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﳌﻬﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ
10. Sınıf
Alan Eğitimi

Mesleki
Eğitim Merkezi

إﺟﺎزة

9. Sınıf
Dal Eğitimi

9 اﻟﺼﻒ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻔﺮﻋﻲ

10. Sınıf
Dal Eğitimi

10 اﻟﺼﻒ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻔﺮﻋﻲ

11. Sınıf
Dal Eğitimi

12. Sınıf
Dal Eğitimi

11 ﻟﺼﻒ
12 ﻟﺼﻒ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ
11. Sınıf
Dal Eğitimi

11 اﻟﺼﻒ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻔﺮﻋﻲ

Kalfalık Belgesi

ﺷﻬﺎدة ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺼﻨﻌﺔ

12. Sınıf
Dal Eğitimi

12 اﻟﺼﻒ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻔﺮﻋﻲ

Ustalık
Belgesi

ﺷﻬﺎدة
اﻟﻜﻔﺎءة
اﳌﻬﻨﻴﺔ

Mesleki Eğitim
Diploması

إﺟﺎزة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ

Mesleki eğitim merkezi
programlarına giden
öğrencilerin hakları
● Mesleki eğitim merkezi programına katılan
bireyler; öğrenci statüsünde olup, her türlü
öğrencilik haklarından yararlanır.
● Mesleki eğitim merkezleri zorunlu eğitim
kapsamına alınmıştır. Bu programlardan birini
bitiren bireyler istekleri doğrultusunda fark
derslerini tamamlayarak diploma almaları
halinde yükseköğretime gidebilme hakkına
sahiptir.
● Mesleki eğitim merkezi programlarına devam
eden bireylere, 11. sınıfın sonunda girilen beceri
sınavı ile kalfalık, 12. sınıfın sonunda girilen
beceri sınavı ile ustalık sınavı uygulanır.
● Kayıt döneminde herhangi bir ortaöğretim
kurumuna yerleşmeyen veya tercihte
bulunmayan çocuklar, iki ay içinde bir mesleki
eğitim merkezi ve işletme bulmak koşulu ile
doğrudan mesleki eğitim merkezine bireysel
başvuru yoluyla kaydolabilir.
● İki ay içinde mesleki eğitim için başlanılan bir
yer ile sözleşme imzalayamayan mesleki eğitim
merkezi öğrencileri bu okullara kayıt haklarını
kaybeder.
● Açık Öğretim; Mesleki Eğitim Merkezlerine
kayıt yaptırmanız durumunda ortaöğretim
diploması almak isterseniz, fark derslerini
Mesleki Eğitim Merkezlerinde alabilirsiniz (aynı
zamanda) Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık
Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip
Lisesine de kayıt yaptırabilirsiniz. Mesleki Açık
Öğretim Lisesine kayıt yaptırdıysanız, Mesleki
Eğitim Merkezinde karşılığı olan derslerden yüz
yüze eğitim programından muaf olursunuz.
● Özlük; Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine,
ödül ve disiplin bakımından ortaöğretim
kurumları öğrencileri ile aynı maddeler
uygulanır.
● Diploma; Mesleki Eğitim Merkezlerini bitiren
öğrenciler de diğer ortaöğretim kurumlarını
bitiren öğrenciler gibi fark derslerini verip lise
diploması alarak üniversiteye gidebilir.

ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻼب
اﳌﻠﺘﺤﻘني ﺑﱪاﻣﺞ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ
● اﻷﻓﺮاد اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ
ﻳﻌﺘﱪون ﻃﻼﺑﺎً وﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻼب
.ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﻬﺎ
● ﺗﻢ إدراج ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻤﻠﻮن أﺣﺪ ﻫﺬه اﻟﱪاﻣﺞ.اﻹﻟﺰاﻣﻲ
ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ إذا أﻛﻤﻠﻮا
دروس اﻻﺧﺘﻼف وﺣﺼﻠﻮا ﻋﲆ إﺟﺎزة ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
.رﻏﺒﺎﺗﻬﻢ
● ﻳﺨﻀﻊ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻤﺮون ﺑﱪاﻣﺞ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ ﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﻬﺎرات و ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺼﻨﻌﺔ ﰲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺤﺎدي ﻋﴩ واﺧﺘﺒﺎر اﳌﻬﺎرات و
.اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎين ﻋﴩ
● اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻓﺮزﻫﻢ ﰲ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي أو ﻻﻳﺨﺘﺎرون أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ميﻜﻨﻬﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺒﺎﴍة ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﴍﻳﻄﺔ أن ﻳﺠﺪوا، اﳌﻬﻨﻲ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻓﺮدي
.ﻣﺮﻛﺰ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﻨﻲ ﰲ ﻏﻀﻮن ﺷﻬﺮﻳﻦ
● ﻃﻼب ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻣﻊ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ ﰲ ﻏﻀﻮن
.ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻳﻔﻘﺪون ﺣﻘﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﻫﺬه اﳌﺪارس
 ﰲ ﺣﺎل ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ:● اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺘﻮح
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ و إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ
 ميﻜﻨﻚ أن ﺗﺘﻠﻘﻰ دروس، إﺟﺎزة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي
(اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ )وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ
ميﻜﻨﻚ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أﻳﻀﺎً ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
 أو اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺘﻮح، اﳌﻔﺘﻮح
 إذا.أو ﻣﺪرﺳﺔ إﻣﺎم ﺧﻄﻴﺐ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺘﻮح
ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﻓﺴﻴﺘﻢ إﻋﻔﺎؤك ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺟ ًﻬﺎ،اﳌﻔﺘﻮح
.ﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺪروس اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ
 ﻧﻔﺲ اﳌﻮاد اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﲆ ﻃﻼب:● ﺷﺆون اﻟﻄﻼب
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﲆ ﻃﻼب
.ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻜﺎﻓﺄة واﻻﻧﻀﺒﺎط
 ميﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺨﺮﺟﻮن ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ:● اﻹﺟﺎزة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻲ دروس
اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ إﺟﺎزة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻄﻼب
.اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺨﺮﺟﻮا ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻷﺧﺮى

● Ücret; Aday mesleki eğitim merkezine
kayıtlı olan 15-18 yaş arasındaki çocuklara
ve çırağa 3308 sayılı kanunun 25’inci
maddesi gereği, asgari ücretin net tutarının
yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez. Bu
program dâhilinde hem meslek öğrenip hem
de belirli bir ücret alma imkânı
bulunmaktadır.
● Sigorta; Aday öğrenciler, çıraklar
sigortalanır ve sigortaları okulları tarafından
karşılanır. Bu sigorta marifetiyle iş kazaları
ve meslek hastalıklarına karşı sigortalı
olurlar.
● İş Sağlığı ve Güvenliği: İş Sağlığı ve
Güvenliği Şartları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu Hükümleri’ne tabidir.
● Mesleki Yeterliliklerin Tanınması: Bir
sertiﬁka programını bitirerek Mesleki
Yeterlilik Belgesi alan kişilerin bu belgelerin
5 yılda bir yenilemeleri gerekir. Bununla
beraber Mesleki Eğitim Merkezlerinden
mezun olarak ustalık belgesi alanların
yeterlilikleri ömür boyu geçerlidir.
● Sözleşme: Tüm ilgili kişiler arasında
çocukların velisi veya vasisi, öğrenci reşit ise
kendisi ile yazılı sözleşme yapılması gerekir.

Önemli
bilgiler
● Geçici koruma altında bulunan en az 10
çocuk ile sınıf açılabilir. Başvuru sayısının
fazla olması durumunda ise her sınıfta
öğrenci sayısı 34´ü geçmeyecek şekilde
planlama yapılabilir. Öğrenci sayısının az
olması durumunda eğitim bölgesi içindeki
talepler birleştirilerek değerlendirilir. Bu
durumda hangi okulda birleştirme
yapılacağı İl veya İlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri tarafından belirlenir.

3308  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ25  وﻓﻘًﺎ ﻟﻠامدة:● اﻷﺟﻮر
15 ﻟﻠﻤﺘﺪرﺑني واﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح أﻋامرﻫﻢ ﺑني
ﻋﺎ ًﻣﺎ اﳌﺴﺠﻠني ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ اﳌﺮﺷﺢ81 و
 ﻣﻦ ﺻﺎﰲ اﻟﺤﺪ٪30  ﻻ ميﻜﻦ دﻓﻊ أﺟﻮر ﺗﻘﻞ ﻋﻦ،
 ﻫﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ،  ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ.اﻷدىن ﻟﻸﺟﻮر
.ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻬﻨﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ أﺟﻮر ﻣﻌﻴﻨﺔ
 ﻳﺘﻢ ﺗﺄﻣني اﻟﻄﻼب اﳌﺮﺷﺤني واﳌﺘﺪرﺑني:● اﻟﺘﺄﻣني
 ﻣﻊ ﻫﺬا.وﻳﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪارﺳﻬﻢ
 ﻳﺘﻢ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﻢ ﺿﺪ ﺣﻮادث اﻟﻌﻤﻞ واﻷﻣﺮاض، اﻟﺘﺄﻣني
.اﳌﻬﻨﻴﺔ
 ﺗﺨﻀﻊ ﴍوط اﻟﺼﺤﺔ:● اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ
واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ
.6331 اﳌﻬﻨﻴﺔ رﻗﻢ
 ﻳﺠﺐ ﻋﲆ أوﻟﺌﻚ:● اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﳌﺆﻫﻼت اﳌﻬﻨﻴﺔ
اﻟﺬﻳﻦ أﻛﻤﻠﻮا ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﻬﺎدة وﺣﺼﻠﻮا ﻋﲆ ﺷﻬﺎدة
5 اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳌﻬﻨﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدات ﻛﻞ
 ﻓﺈن أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺨﺮﺟﻮن،  وﻣﻊ ذﻟﻚ.ﺳﻨﻮات
ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ وﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﲆ ﺷﻬﺎدة
اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻣﺪى
.اﻟﺤﻴﺎة
 ﻳﺠﺐ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﺧﻄﻲ ﻣﻊ وﱄ أﻣﺮ اﻟﻄﻔﻞ:● اﻟﻌﻘﺪ
، أو اﻟﻮﴆ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺑني ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﻨﻴني
.ًوإذا ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ راﺷﺪا ً ﻓﻤﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺷﺨﺼﻴﺎ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻬﻤﺔ
 أﻃﻔﺎل ﻋﲆ10 ● ميﻜﻦ ﻓﺘﺢ ﺻﻒ ﺑﻮﺟﻮد
 إذا ﻛﺎن ﻋﺪد.اﻷﻗﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ
 ﻓﻴﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ، ً اﳌﺘﻘﺪﻣني ﻛﺒريا
. ﻃﺎﻟﺒﺎً ﰲ ﻛﻞ ﺻﻒ34 ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد اﻟﻄﻼب
 ﻳﺘﻢ دﻣﺞ، إذا ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﻣﻨﺨﻔﻀً ﺎ
.اﻟﻄﻠﺒﺎت داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ
 ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻲ، ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺳﻴﺘﻢ دﻣﺠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ
.اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ أو اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ

● Geçici koruma altında bulunan çocukların
meslekî ve teknik Anadolu liseleri, meslekî ve
teknik eğitim merkezleri ile çok programlı
Anadolu liseleri, açıköğretim liseleri, meslekî
açıköğretim lisesi ile meslekî eğitim
merkezlerine kayıt işlemlerine ilişkin usul ve
esasları belirleyen resmi yazı illerde
mevcuttur. Bu yazılar gerektiği takdirde
bulunulan ildeki Milli Eğitim Müdürlüklerinden
talep edilerek başvuru yapılabilir.
● Sosyal yardım desteği alan çocuklar
mesleki eğitim merkezlerine kayıt
yaptırdıklarında sosyal yardımları kesintiye
uğramaz. Örneğin; Şartlı Nakit Transferi
desteği alan çocuklar mesleki eğitim
merkezlerinde eğitimlerine devam ettiklerinde
bu yardımlar da devam eder. Ayrıca Geçici
Koruma altında bulunan çocuklar da herhangi
bir sosyal yardım alıyorlarsa mesleki eğitim
merkezine kayıt olduklarında bu yardımları
kesintiye uğramaz. Bu sosyal yardımlar; Şartlı
Nakit Transferi, Sosyal Uyum Yardımı ya da
diğer sosyal yardımlar olabilir.

Hayata Destek Noktalarımız
İL / اﳌﺪﻳﻨﺔ
ADRES / اﻟﻌﻨﻮان

● اﻟﻨﺺ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻷﺳﺲ واﳌﺒﺎدئ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﻣﺪارس اﻷﻧﺎﺿﻮل
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ
واﻟﺘﻘﻨﻲ و ﻣﺪارس اﻷﻧﺎﺿﻮل اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة
اﻟﱪاﻣﺞ واﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺘﻮح واﳌﺪارس
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺘﻮح وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﳌﻬﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﺤامﻳﺔ
 ميﻜﻦ ﻃﻠﺐ ﻫﺬه.اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت
اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ
.ﻋﻨﺪ اﻟﴬورة واﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﳌﺮاﺟﻌﺔ
● ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن دﻋﻢ
اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ ﻻ
 ﻣﺜﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ.ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻋﻨﻬﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﻳﻮاﺻﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن دﻋﻢ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
اﻟﻨﻘﺪي اﳌﴩوط ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ
 إذا،  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ. ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬه اﳌﺴﺎﻋﺪات،
ﻛﺎن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﺑﻦ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ
 ﻓﻠﻦ ﻳﺘﻢ، ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﲆ أي ﻣﺴﺎﻋﺪة اﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﻗﻄﻊ ﻫﺬه اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ
 ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﳌﺴﺎﻋﺪات.اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻼت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﴩوﻃﺔ أو ﻣﺴﺎﻋﺪات
.اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ أو ﻣﺴﺎﻋﺪات اﺟﺘامﻋﻴﺔ أﺧﺮى

Emek Mh. Barış Blv. Güney Sanayi Evleri No: 49 Seyhan
ADANA / أﺿﻨﺔ
BATMAN / ﺑﺎﻃامن
Ziya Gökalp Mh. 80. Yıl Cd. Çağrı Apt. Altı No: 8
DİYARBAKIR / دﻳﺎرﺑﻜﺮ5 Nisan Mah. 813 Sk. Öz Dicle Sitesi No:1 Bağlar
DİYARBAKIR / دﻳﺎرﺑﻜﺮHuzurevleri Mh. 47. Sk. Yolkent Koop. 10. Blok
Zemin Kat Kayapınar
HATAY/ ﻫﺎﺗﺎي
Pirireis Mh. 146. Sk. No:94 İskenderun
Narlıca Mh. Atatürk Cd. 95. Sk. Levent Apt. No: 3/1 Antakya
HATAY/ ﻫﺎﺗﺎي
İSTANBUL /  اﺳﻄﻨﺒﻮلHalkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd. 216.Çıkmaz Sk.
1.Etap Klima Konutları No:18G Küçükçekmece
MARDİN / ﻣﺎردﻳﻦ
Cumhuriyet Mh. 803. Sk. Başak Apt. No:18/B Kızıltepe
MERSİN / ﻣﺮﺳني
Mesudiye Mh. 5122 Sk. Dış kapı No:5/A Akdeniz
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔFatih Sultan Mh. Abdullah Gül Bulvarı Akçakale
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔSüleymaniye Mh. Süleymaniye Cd. No:201/D Haliliye
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔSüleyman Demirel Mh. Adnan Menderes Cd.
No:53/C Harran

ﻣﺮاﻛﺰ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة

TELEFON /رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
0322 432 77 61
0488 213 11 21
0538 733 92 05
0412 237 64 79
0549 770 70 46
0326 614 85 38
0326 221 63 76
0212 697 54 35
0549 818 55 17
0482 312 41 49
0324 336 35 31
0549 814 78 11
0538 733 87 61
0549 769 70 62

İSTANBUL HAYATA DESTEK EVİ /
HAYATA DESTEK NOKTASI

/ ﺑﻴﺖ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ اﺳﻄﻨﺒﻮل
ﻧﻘﻄﺔ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ

Halkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd.
216.Çıkmaz Sk. 1. Etap Klima Konutları
No: 18G Küçükçekmece
+90 212 697 54 35 | +90 549 818 55 17
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