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MUS V ALiLiGi 

il Mill] Egitim Miidiit1tigLi 


~I. 

Say] : 94414164-604.01 ,03-E. 7099938 27.06.2016 

Konu : E-Mezun Materyalleri 

...............................KAYMAKAMLIGr 

t1ye Milli Egitim Mildilrlilgil 

............................... Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi MildGrlilgil 


Bakanhgmllz Mesleki ve Teknik Egitim Genel MildilrlilgGniln 23.06.2016 tarih ve 
6964933 saYlh "e-Mezun Materyalleri" ile ilgili yazIlan yaZllll1Z ekinde sunulmu~tur. Ekte 
gonderi1en yazIlar dogrultusunda i~lem yapllmasl hususunda: 

Geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 


VaH a. 


Milli Egitim MildiirLi 


Ek: 

i1gi yazl ve ekleri (9 Sayfa) 

Dagltlm: 

ilye Kaymakamhklan ilye M.E.Md.ne 

Merkez Mesiek Lise Md.ne 

kodll ile teyit edi1ehilir.Bu cwak glivenli elektronik imza ile imzalanml$tlr. http://evraksorgll.meb.gov.tl'adresinden 

http://evraksorgll.meb.gov.tl'adresinden
http:M.E.Md.ne
http:94414164-604.01


T.e. 
~ 

MiLLI EGiTiM BAKANUGI 

Mesleld ve Teknik Egitim Genel MHdHrliigu 

SaYI : 62045208-604.01.03-E.6964933 23.06.2016 

Konu : e-Mezun Materyalleri 

..".................. VALiLiGh\fE 
(Mill! Egitim MiidiirlHgii) 

ilgi: a) Mill! Egitim Bakan!Jgma BaglI Egitim Kurumlannda TamtnTI, Mezunlan izleme, 

istihdam, Meslekl Rehberlik ve Dal11~ma Hizmetleri yonergesi. 

b) 14112/2007 ta1'ihli ve B.08.0.EGD.0.33.13.00-30/S088-2007/88 no'lu Genelge. 

Mesieki ve teknik egitim okul ve kurumlannda verilen egitimin og1'encilere 
kazandlrdlgl meslek; yeterlikler ile bu yeterliklerin i~ piyasasmm taleplerine uygunlugOilU, 
okullarm yeterlihgini, mezunlann istihdam durumunu ve ii,lletmelerin mesieki ve teknik 
egitim veren okullardan beklentilerini tespit etmek amaclyla Genel MHdUr1UgiimHzce ilgi (a) 
Ydnerge ve i1gi (b) Genelge dogrultLlsunda web tabanh olarak "mezunlann izlenmesi 
9ah~n1asl" yapIlmaktadlr. 

Mezunlann izlenmesi 9alI~masl, Milll Egitim Bakanhgl Bili9im Sistemleri (MEBBiS) 
modiilleri igerisinde yer alan e-mezun web sitesinde (http://emezun.meb.gov.t1') yaYlmlanan 
ve mezun ogrencilerimiz ile mezunla1'a istihdam imkam saglayan i9verenlerimize uygulanan 
anketler (elektronik veri toplama ara91an) vasltaslyla gergekle~tirilmektedir. 

Soz konusu 9ah~malarm daha etk;li yilrUtiilmesini temin etmek, daha 90k mezun ve 
i~ve1'ene uIa:;;I1masl ve e-meZlll1 web sitesinin kamlloyunda tal1ll1lrhgmm artmlmasl amaclyla 
Genel MLidUrltigtiniUzce bro~iir, afi9, anket formlanndan 0lu9an "e-mezun materyalleri" 
hazlrlanml~ olup, bll ay igerisinde il milli egitim mUdOrH.iklerimize dagltlml yapllacaktlr. 

iI milli egitim mUdiirItikleri, kendilerine teslim edilen e-mezun materyallerini it 
dfthilinde faaliyet gosteren ttim mesleki ve telcnik ortaogretim okul/kurumlanna ogrenci 
sayllan ile orantllI bir ~ekilde daglllmml yapacaklIr. 

Okullkurum mUdtirIUkIeri kendiIerine ula~an e-mezun materyalleri ile ilgili olarak; 

I. 	 Afl~Ieri dgrencilerin kolayca gorebilecekleri yerlere asacaldardn·. 

2. 	 MezUl1 ogrenciler jIe i~verenler i9in ayn ayn hazlrlanan e-mezun tamtIm 
brO~i.'lrlerini mezunlan izieme 9alI~malannda kullanacaklardlr. 

3. 	 Mezlln ogrenciler ile i9verenler i9in ayn ayn hazlrlanan anket formlanm; e-mezun 
sitesinde elektronik ortamda yer alan anketleri dolduramayan mezuniar ile 
i~verenlere el ile doldurtulmak ve bilahare okul mlidiirliiglince sisteme girilmek 
Hzere kulIanacakiardlr. 

Bilgilerinizi ve e-mezun materyallerinin mezunIann izlenmesi 9ah~masmda etkin bir 
;;;ekiide kullamlmasU11ll sagianmasl hllsusunda geregini anemle rica ederim. 

Osman Nuri GOLAY 

Bakan a. 

Genel Mtidtir 

DAGITIM: 

B Plam 

'Ielrcs: Aynntlil bilgi i,<in:F.SAKA·F.YALIi\1. 
rldmonik Ag: Tel: 03124132445·65 
l?~pOSlil' 	 f:ilks: 

Ell! ~vrnk gOvenli elcktronik ii11za ilc il11zalaIm11~tlr. htlp:l/c\'faksorgluncb.gov.lr ndrC5inden 	 kodu j Ie teyit edilebJIiI'. 

http://emezun.meb.gov.t1
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MiLLI 
Egjtimi Ara~tJrma ve Geli$tirme Dairesi Ba!jkanhgl 

SaYI : B.08.0.EGD.O.33.13.00- 30 I 5088 14 /1212007 
Konu: Mesleki ve Teknik Oliabgretim 

I(urumlan Mezunlannm izlenmesi 

GENELGE 
2007J.P.Q 

Bakanltgl1TI1za bagh oJarak faaliyet gosteren mesleki ve teknik ortaogretim kurumlan 
mezunlannm, guncel bilii?im teknolojilerini kullanarak web tabanll olara-k izlenmesi, bu 
kurumlarda verilen egitimin hedeflere ula~ma duzeyinin belirlenmesi ve egitim programlarmm 
guncelliginin degerlendirilmesi amaclyla, Bakanhglmlz Egitimi Ara~tlr:ma ve Geli!}tirme Dairesi 
Ba§kanhgl tarafll1dan hazlrlamp yilrGtiilen Mesleki ve Teknik Ortaogretim Kurumlan 
Mezunlartnm Izlenmesi Projesi, 2007 ydmdan itibaren hayata geyirilmi~tir. 

Bu proje He mesleki ve teknilc ortaogretim kurumlanndan mezun olanlarm istihdam 
edtlme durum[an belirlenecek, mezunlarm sistematik olarak izlenmesi saglanarak sistem 
kunllnsalla~tmlacak, elde edilecek sonmt veriler analiz edilecek, mesleki ve teknik ortaogretim 
programlan iyin onerilerde bulunulacak, ogretim programlan talepler dogrultusunda geli~tirilecek, 
egitim sisteminin gti~1U ve zaYlf yonleri ortaya 91kanlacak, mesleki ve teknik egitimin, i~ 
hayatmm taleplerine uygunlugu belirlenerek egitim jJe istihdam arasmdaki ili~ki 
kuvvetlendirilecek ve mesleki ve teknik ortaogretim kurumlarmda perform ansa dayalJ 
degerl end irme yapll ab i lecektir. 

Projeyle aym zamanda okullarm ogrenciyi istihdama hazlrlamadaki yeterlilik duzey] , 
insan kaynaklan planlamasmda sekt5r talepleri ve mezunlann istihdam edilme durumlan ile bir 
list ogrenime devam etme durumlarmm belirlenmesi saglanacakttr. 

;Olkemizde ve i~ birligi iyinde oJdugumuz diger tilkelerde de kurumsal nltelikte bir ilk 
olma 5zelligi ta§lyan bu proje, mezuh ogrenci merkezli, tilke I;apmda uygulanacak yeni bir 
modeldir. Proje He meslek! ve teknik ortaogretim kurumlan mezunlan ve i~veren goru~leri i1e 
ilgili istatistiki verilerin her an raporla~ttr1lmasl mtimklin olacaktlr. 

Bu amas;lan gergekJe~til111ek iyin belirlenen 24 ildeki 63 mesleki ve teknik ortaogretim 
kurumundan ba~lal1arak bir pilot uygulama yapllml§ ve elde edilen veriler raporla§tlnhm~tlr. 
Sistem 2008 y!lmdan itibaren iilke genelinde uygulanacaktlr. 

Bu yeryevede; BakanllguTIlz Egitimi Ara~tlrma ve Geli~tirme Dairesi Ba~kanhgl ve 
Egitim Teknolojileri Genel MOdlirli1gUnUn ortakla~a 9all~maslyla BakanhguTIlz web sitesihde 
(http://emezun.meb.gov.tr) e-mezun portah olu~tumlmu~tur. 

Proje'nin Ulke genelinde uygulanabilmesi iyin; 
1. i lit lye mill! egitim mudUr!likJeri ve mesleki ve teknik ortaogretim okul mudurliikled, 

her tUrili basm yaYIl1 organlan .araclhglyla e-mezun projesinin tamtlmml saglayarak kamuoyunu 
bilgilendirecekler) tanltlm ve bilgilendirme yah~malarJm yurUteceklerdir. 

2. http://emezun.meb.gov.tr portah, Bakanltglmlz mesleki ve teknik ogretim birimlerinin, 
illilye mill, egitim mUdUrlOkleri ile niesieki ve teknik ortaogretim okul ve kurumlanmn web 
sayfalarmda yaYlmlanacaktIr. 

3. Proje afi~leri, okullarda ogrenciierin, mezun ogrencilerin, yevredeki i~verenlerin ve 
kurum ve kurulu!?iar ile veHlerin gorebilecekleri yerJere asdacaktlr. 

4. i l/llye Tnill! egitim mlidUrlUklerince, meslek! ve teknik egitimden sorumlu il/ilye ~ube 
111udurleri ve mes]eki ve teknik ortaogretim kurumu miidurieri ite bilgilendirme toplantllan 
yapJlarak projeye i~lerlik kazandtrllmaSI iyin gerekli esaslar belirlenecektir. 

GMK. Bulvan No:109 tltiliMIl 
Bilgi !yin : F.SAKA :;;b.Md. 
06570 Maltepe/ANKARA i![trl] 
Tel: 0 312 230 36 44 IUlll11:S 
Faks: 03122316205 

w..·i1!ll,o\'.~"""If...;",,;j\It::t<. --"''riflt:';'lllwe\!I!:.t\'!; '.......~'~!,IiI__~~M~


earqedtil:,meb.QoV.tr Iearqed.mebqoy.tr 

http:earqed.mebqoy.tr
http:earqedtil:,meb.QoV.tr
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T.e. 
MiLL! Ed-iTIM BAKANLIGI 

Egitimi Ara~trrma ve Geli~tinne Dairesi Ba~kanlJgJ 
Say I : 8,08,O,EGD.O.33.13.00- 30 /5088 14/12/2007 
Konu: Mesleki ve Teknik Ortaogretim 

Kurumlan Mezunlarmm Izlenmesi 

5, il/i/l;:e mi1l1 egitim mtidUrltiklerince, il Stnlrlan i,(erisinde bulunan "MezUll Ogrenci 
Anketi" ile "j~ Yeri Yetkilisi Anketi' uygulattlacak i~ yerleri (mezun ogrencilerimizi 
9a!J~tlran/9alI~tlrml~ olan veya 9all~tmnayan) belirlenerek mesleki ve teknik ortaogretim okullan 
tarafmdan bu anketlerin uygulatrlmast iyin gerekli tedbirler almacakt]f, 

6. Bakanhgmllza bagh olarak faaliyet gosteren mesleki ve teknik ortaogretim kurumu 
l11iidtirleri, okullanndaki i~e Yerle~tirme ve izLeme Birimi gorevlileri ya da koordinatOr 
ogretmenler vasItasIyla. mezunlann ve i~verenlerin http://emezun,meb.gov.tr portaltnda bulunan 
mezun ogrenci ve I:;; yeri yetkilisi anketlerini, her YIlIn Haziran ayt sonuna kadar doldurulmalanIll 
saglayacaklardtr. 

7. Okul mOdOrieri, sahip olduklan hsis ~ifrelerini kullamnak suretiyle s5z k0l111SU 
modUle giri9 yapabilecek, giri~i yaptJan her bilginin dogru ve giincel olmasmt saglayacaklardlr. 

8. Mesleki ve teknik ortaogretim okullanndan mezun olmu~ UnW mezunlann (bilim, 
sanat, bUrokrast, i~ dtillyasl, siyaset, spor, vb. alanlarda) bilgilerinin de http;llemezun.meb.gov.tr 
portalmda bulunan okul giri~ b6IGmUnden yapllmasl gerekmektedir. 

9. Wilye milll egitim miidUrliikJeri ve okul mUdorlUkleri, btilgelerinde bulunan sektor 
temsilcileri, sivil toplum kurulu~lan ve j~verenlerin mesleki egitimle jigili her ttirla gtirU~ ve 
Olleri lerini e-mezun portahna yansltmalanm saglayacakiardIr. 

10. Projenin kamuoyu He payla~tlarak Glke geneLinde aksakhga yol a~madan 
yilriltUlebilmesi i,(in il/iIye mill1 egitim mUdtirliikleri ve mesleki ve teknik ortaogretim okul 
mi.idilrlUkleri gerekli tedbirleri alacaklardlr. 

Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 

09. Dr. Hliseyin <;. 
Mi1l1 Eiitim Bakam 

DAGIT1M 
Geregi Bilgi 
B Planl A PlaOl 

GMK. Bulvan No:l09 tmlitm Ei'l111!.lJl RIfORM6ilgi iQin : F.SAKA 9b.Md. 
06570 Maltepe/ANKARA r£I[tIt] ~ 
Tel :03122303644 1-111113 ~ 
Faks: 0 312 231 6205 

...•..... "\If.1.HM,')K'~."o.:t§IH,' "''IIr,lJ)-:»'I1 ..j.<Jiallq ........... ~U"f\1'.,l1Utr,e6l'h,k.{..t
earAed(cllmeb.Qov.1r I earqed,meb.Qov.tr 

http:earqed,meb.Qov.tr
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... T.e. 
MiLLI EOITIMBAKANLIOI 

Egitimi Ara~tmna ve Geli~tirme Dairesi Ba:;;kanhgl 

SaYl : B08.0.EGDO.33.13.00- f ! f /tl1I2009 

KOHU: '[ '3111t1111, Mezunlan Izlcme, j stihdam, Meslekl 


Rchberlik ve Da1119111a Hizmetleri Yonergesi 


BAKANLIK MAKAMINA 

ilgi. I 1107/2008 tarih vc B.08.0.ETO,O.1 0.02.03.00-269/3303 saYlh onay. 

17. Mil]j Egitim ~CiraSlllln 130 nolu karannda; "Mezunlann izlenmesi, donUt almmaSl, 
nitcligi yllicseltecek yeni uygulamalann hayata gcyirilmcsi. mCZLmiyet SO.nraSl rnesleki 
geli$ime yonelik etkinliklerin elektronik ortam ya da lcar9Illkh etkile:;;im He geryeklef?tirilmesi 
sIlglanmahdll·. Mezunlar derneginin ku!ulmasl, ozendirilmesi, i$levselle$tirilmesi 1<;111. 
Universite ve MilE Egitim Bakallligl11111 destegi saglanmahdu" konusul1un yer aldlgl 
bilgilerinizdir. 

Bununla bir1ikte, Meslcki ve Teknik Egitim 2008-2012 Eylcm Plam da ilgi Makam 
On3Y1 ile uygulamaya konulmu9tur. 

Amlan eylem planmda da "Okullarda kaYlt-kabul, l11ezunlan izlel11e, istihdal11, mesleki 
kariyer ve dal1l~ma birimi kurulmasl" ile ilgili yonerge 11azlrlamnasl eylem olarak 
bel irlenmi9tir. 

S6z konusu faaliyetler kapsalmnda haz11'la11a11 yonerge taslagl, BakanhguTIlz merkez 
te~kilatl birimlerinden gelen g(jrii~ ve oneriler dogrultusunda dUzenlenmi~tir. 

Makamlanl1lzca uygun gorUldligli takdirde bir 6rnegi ekte sunulan"Milll Egitim 
BaImnhgm21 Bagh Egitim Kununlannda Tamtnn, Mezwllan izleme, istihdam, Mesleki 
Rehberlik ve Dam$l11a Hizmetleri YOJ1ergesi"nin uygulamaya kon1.1lmaS1l11 olurlanmza arz ve 
teklif ederim. ~A~ 

Dr. Halil Rahman AC;AR 
Daire Ba$kam 

EK 

1 Yl"nge taslagl (5 sayfa) 


Uy· . 1 g6rU~le arz ederim 

~/:)td2009 


~ 

Nimet C;lJB 

r Muste$ar 
". 

Mill]' Egitim Bakam 
/ 

GMK. Bulvan No:109 

06570 Mallepe/ANKARA A~SMA 


Tel ; 0 312 230 36 44 
 444" 6321GFaks: 0 312 2316205 H·~ 

earged@meb.gov.tr I ec'rDedn~eb.gov.tr 
w,';'Wf':Jp1~n""~1~t:mi,b \jtN II 'fN7;t h.'tV<1:W~';'l rn~l *-''I'l{t'I\I'""4'Jllll.~!J,!;'~(~'!~I.t!r!l 
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MiLL! EGiTiM BAKANLIGINA BAGLI EGiTiM KURUMLAIUNDA TANITIM, 

MEZUNLARI iZLEME, iSTiHDAM, MESLEKi REHBERLiK VE DANI~MA 


HizMETLERi YONERGESi 


BiRiNCi BOLUM 

Ama~, Kapsam, Dayanak ve Talllmlar 


Ama~ 

MADDE 1- (1) Bu Yonergenin m11am, Mill! Egitim Bakanhgma bagh egitim 
kurumlannda tal1ltll11, mezunlml izleme, istihdm11, mesleki rehberlik ve dal11~ma hizmetleri 
etkinliklerine ili~kin usul ve esaslan duzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yonerge, Milll Egitim Bakanhgma bagb mesieki ve teknik 
egitim alamnda diploma almaya gotUren ortaogretim kurumlan ile beIge ve sertifika 
progral111anmn uygulandlgl her tilr ve derecedeki orgun ve yaygll1 egitil11 ve 6gretim 
kurumlanl1l kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yonerge, 14/0611973 tarihli ve 1739 saYlh Milli Egitim Temel 
Kanullu, 30/0411992 tm"ihli ve 3797 saYlh Milll Egitim Bakanhgll1ll1 Te§kiHl.t ve Gorevleri 
Hakkll1da Kanun, 05/06/1986 tarihli ve 3308 saYlh Mesleki Egitim Kanunu, Milll Egitim 
BakanlIgl Rehberlik ve Psikolojik Da11l9ma Hizmetleri Yonetmeligi, 16ve 17 nci Milli Egitim 
~i1rasl Kararlan ile Mesieki ve Teknik Egitim 2008-2012 Eylem PIanll1a dayal1lIm"ak 
hazlrlan1l11~tlr. 

Talllmlar 

MADDE 4- (1) Bu Yonergede geyen; 

a) Egitil11 kurul11u; genel, mesleki ve teknik egitim alanll1da diploma almaya gotiiren 
ortaogretil11 kurumlm'l ile beige ve se11ifika progrmnlannll1 uygulandlgl her tUr ve derecedeki 
orgUn ve yaygll1 egitim ogretim kurumlanm, 

b) Komisyon; Tal1ltllll, mezunlan izleme, istihdam, mesleki rehberlik ve dal1l;;ma 
hizmetleri komisyonunu, 

c) Meslek alal1l; ortak ozellikiere sahip birden [azia mesiek dahm iyeren, biIgi, beceri, 
tutUl11, davral1l~ ve istihdam olanagl sagiayan alam, 

<;) Meslek dah; bir meslek alam iyinde yer alan ve belirli konularda uzmanla;;maya 
yonelik bilgi, beceri, tutum ve davral1l~ gerektiren, istihdmll imldm saglayan i~ kollanndan 
her birini, 

Mezun; genel, mesleki ve teknik egitim alanmda diploma aimaya g6turen 
ortaogretim kurumlan ile beIge ve sertifika progr3l11larll1m uygulandlgl her tur ve derecedeki 
orgiin ve yaygll1 egitim ogretim kurumlanm bitirmi~ alanlan, 

e) i$KUR; Ti.irkiye i~ Kurumu Genel Mi.idUrli.igUnU 

ifade eder. 



' ... 

iKiNCi BOLUM 

ilkeler, Komisyonun Kurulu~;u ve Gorevleri 

ilkeler 

MADDE 5- (1) Tallltnn, mezunlan izleme, istihdam, mesleki rehberIik ve dalll~ma 
hizmetleri etkinliklerinde; 

a) Ogrenci veya kursiyerlerin kaYlt-kabulunden, mezuniyet somaSl mesleki geli~im 
durumunun belirlenmesine kadar izlenmeye devam edilmesi, 

b) Og:renci ve kursiyerlerin iIgi, istek, yetenek ve ki~ilik ozelliklerinin ortaya 
ylkanlmasl, ba~anh ve mutlu olabilecegi bir programa girmesi iyin rehberlik faaliyetlerinin 
etkin olarak surdurillmesi, 

c) <;ah~malann bir plan dahilinde geryekle~tirilmesi, 

y) 11 gili taraflann aktif kattllml saglanarak, ekip yah~masmm on planda tutulmasl, 

d) Ulkenin i~ gUcu ihtiyacl yeryevesinde ogrenci ve kursiyerlerin bilgilendirilmesi ve 
etkin bir izleme sisteminin olu~tllrulmasl, 

e) Ogrenci veya kursiyerler, giri~imcilik konusunda bilinylendirilerek, onlara kendi 
i~ini kUl111a konusunda bilgilerin verilmesi, 

f) Mezuniyet somas! mesleki geli~ime yonelik etkinliklerin elektronik ortamda veya 
kar~lhkh etkile~im He geryekle~tirilmesinin saglanmasl 

temel ilkelerdir. 

Komisyonun kurulu~u ve gorev siiresi 

MADDE 6- (1) Okul veya kurum mudurilnun gorevlendirecegi bir mudur 
yardllllCISlI1m ba~kanl1gmda; ders yill ba~lamadan once yapllan ilk ogretmen1er kuru1u 
toplantlsmda ogretmen1er kuru1u tarafmdan onerilen 3 (ily) ogretmen ile bir rehber 
ogretmenden Tallltnn, Mezunlan izleme, istihdam, Mesleki Rehberlik ve Dalll~ma 
Komisyonu olu~turulur. Okul aile birligi ba~kalll bu komisyonun daimi uyesidir. 

(2) Mesleki ve teknik ortaogretim kurumlannda ise ilgili alanlb61um ~efi, 

atOlyellaboratuvar ~efi ile sektor koordinatoril, program koordinatorii ve mesleki xehberlik 
~ef1eri komisyonun dogal uyesidir. Gerekli goriilmesi halinde yorede bulunan mesleki ve 
teknik egitim okul ve kurumlan mezunlanna ve okul geli~imi yonetim ekibi iyerisindeki oda 
yoneticilerine de komisyonda yer verilir. ' 

(3) Belirlenen bu komisyonun gorevi ders yIll ba~Iamadan once yapdan ilk 
ogretmenler kurulu toplanhsma kadar devam eder. 

2 
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Komisyonun ~ah~ma esaslan 

MADDE 7- (1) Komisyon, olu~umundan bir hafta sonra yapacagl ilk toplantlsmda 
<;:ah~ma esaslanl1l belirleyerek yllhk <;:ah~ma plal1l hazlrlar ve okul yonetiminin onayma sunar. 

(2) Komisyon; <;:ah~malann planlanmasl, koordinasyonu, degerlendirilmesi ve 
uygulanmasl amaclyla yllda iki defadan az olmamak uzere ba~kal1ln teklifiyle toplal1lr. 

(3) Komisyon, birinci ve ikinci donem sonunda yaphgl faaliyetleri okul yonetimine 
rapor eder. 

Komisyonun Gorevleri 

MADDE 8- (l) Tal1ltlln, Mezunlan izleme, istihdam, Mesleki Rehberlik ve Dal1l~ma 
Komisyonu; 

a) Kaylt doneminde, ogrenci veya kursiyerlere kaYlt-kabul ~artlan, egitim-ogretim 
ortmTIl, programlar, alan/dal se<;:imi, programm suresi, nakil ve ge<;:i~ler, okulda yiirutiilen 
sosyal, kulturel ve sportif faaliyetler, ula~lm, pansiyon vb. konularda ogrenci veya kursiyerleri 
bilgilendirir. 

b) Ogrenci veya kursiyerlerin mezuniyet sonraSl hedeflerinin belirlenmesinde onlara 
destek verir, hedefledikleri noktaya varabilmelerinde rehberlik eder ve yeteneklerini 
geli~tirecek okul ve dogru meslek sec;imi ve kariyerlerinde dogru yonde ilerlemelerini 
saglaYlcl bilgiler verir. 

c) Her yll mezuniyet a$mnasma gelmi~ ogrenci veya kursiyerlere i~ dunyasml 
yakmdan tal1lmalan i<;:in yardlmcl olur. Bu kapsamda farkh alanlardaki kariyer imkanlanyla 
ilgili bilgi edinmelerini saglal11ak amaclyla Kariyer Gunleri duzenler. 

<;:) i~ hayatmda ba~anlan ile on plana C;lkan i~ adal11lanl1ln, alamnda yetkin uZl11anlann, 
akademisyenlerin ve l11ezunlann birikimlerini payla~malan, ogrenci veya kursiyerlerin kariyer 
ve hedeflerini nasll belirleyecekleri, liderlik anlaYl~l ve taklln <;:ah~l11asmm nasll algllanmasl 
gerektigi gibi hususlarda ogrenci veya kursiyerlere rehberlikte bulumnalan baklmmdan kendi 
alan veya konulannda birebir interaktif ortamda konferans, panel, seminer vb. yontemlerle 
sunum yapmalan i<;:in soyle~i Oliamlan hazlrlar. 

d) Ogrenci veya kursiyerlerin potansiyellerini, ki~isel ozelliklerini, becerilerini ve 
hayattan beklentileri ile onceliklerini ortaya <;:lkannak amaclyla <;:ah~malar yapar. 

e) Ogrenci veya kursiyerlerin, i~ arama ve mesleki ki~isel birikimlerini sumna 
becerilerini mimnak, ba~anh mulakat yapma ve oz ge<;:mi~ yazma yeteneklerini 
geli~til111elerine katklda bulunmak amaclyla insan kaynaklan dam~manhk ~irketi 

yoneticilerini, uzmanlanm ve imaj dam~manlanm okul ortal11mda bulu~turur. 

f) Ogrenci veya kursiyerleri i$ yeri ac;ma, e1eman, makina-ekipman, finansman ve 
benzeri kaynaklan bir araya getirerek i~ kunna ve kurdugu i~letmeyi geli~tinne bilgi ve 
becerilerine sahip olabilmesi i<;:in giri~imcilik konusunda bilgilendirilmesini saglar. 
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g) Ogrenci veya kursiyerlerin aldlklan egitime gore, yurt i9inde ve yurt dl~mda on 
lisans, lisans gibi akademik egitim ve profesyonel 9ah~ma imkanlan hakkll'lda 
bilgilendirilmesini saglar. 

g) Ogrenci veya kursiyerlerin, ilgi, istek ve ki~ilik ozelliklerinin belirlemnesine 
yardlmcl olur. 

h) Mezunlanmn egitim gordukleri alanldallarda istihdam edilebilmeleri i9in ilgili 
sektordeki i$letmelerle ileti$im kurarak, bu konudaki yah~malan planlar. 

I) j~ yerleri ile i$ birligi i9inde i$e yerle~en mezunlan izler, ogretim programlannda 
ongori.ilen amay ve hedeflere ne derece Ula$lldlglDl belirler, elde edilen verileri analiz ederek 
okul y6netimine sunar. 

i) Yorenin i$ giicii ihtiyacmm kar:;nlanmasl ve sekt6rde yalt~an}ann i~ ve mesiek 
alamnda ge1i$melerini saglamak amaclyla uyum ve meslek kurslan a9tlmasml okul 
y6netimine onerir. 

j) Okul veya kurum1ardaki alan veya dallar He bunlann ogretim programlanna 
uyumlan hakkmda sektOr temsilcilerini bilgilendirir. 

k) Meslegin onemi, toplumdaki yeri, ki$isel olarak kendisine ve ulusal geli~ime katklsl 
vs. ile mesieki aidiyet duygusunun ve meslek egitimine ili$kin tutum ve davram$lar ile 
meslegin geli~tirilmesi iyin gerekli okullslmf etkinliklerini organize eder. 

1) 1$ yeri gczileri diizenleyerek, ogrenci veya kursiyerlere iiretim ve istihdam ortammm 
gerektirdigi an1aYl$, deger ve davram$lar konusunda yah~malarda bulunur. 

m) Mezuniyeti yakla~an o~'enci veya kursiyerlerin mesieki yeterliligi ve egitim 
durumuna ili~kin bilgileri igeren ozgeymi$ler hazlrlayarak bunlann veri bankalan ~eklinde 
olu$turulmasml organize eder. Bu kaYltlann ilgili kurum ve kuruIu$lara, i~veren kurulu$lanna 
ula$tmlmasml sag;lar. 

n) istihdama yonelik olarak yorede ve iilke genelinde ihtiya9 duyulan meslek alanlan 
ile ilgili bilgileri temin eder. Ogrenci veya kursiyerlerin veya ailelerinin; i$ koHan, istihdam 
durumu, ticretler, geli~mi$ ve geli$me potansiyeli ta$lyan sektOrler vb. He iist ogrenim 
imkfmlan hakkmda bilgilendirilmesi i9in gerekli onlemleri ahr. 

0) Mezun olan ogrenci veya kursiyerlerden i$ piyasas1l1da 9ah$mak isteyenleri gerekli 
belgelerle birliktei:;;KUR'a ~ahsen ba$vunnalan ve i~ istegi He mesiek alanlannda kaylt 
olmalan i9in yonlendirir. 

0) Mezunlann izienmesi ve onlardan doniit all m11as1 amaclyla mezuniyet somas! 
mesleki geli~ime yonelik etkinliklerin elektronik ortam ya da kar~1l1kh etkile$im ile 
geryekle~tirilmesini saglar. 

p) Mezunlann aidiyet duygulanmn ge1i$tirilmesi ve toplumsal dayam~mamn 

artmlmasl amaclyla demek, vakIf' gibi sivil toplum orgiitlerinin oIu~turulmasma oncUliik eder. 
Mezunlar demegine tiyeligin 6zendirilmesini ve demegin etkinle~tirilmesini saglar. 

4 



r) Komisyon, Rehberlik ve Psikolojik Dal11~ma Hizmetleri YilrUtme Komisyonu, 
Kontenjan Belirleme, KaYlt-Kabul ve Nakil Komisyonu ile koordineli olarak yah~malanl1l 
yilrUtiir. 

Okul veya kurum yonetiminin sorumluluklan 

MAD D E 9- (1) Okul veya kunllTI yonetimi; 

a) Komisyonun yah;;;malanna gerekli destegi verir. 

b) K0111isyon yah~malan iyin gerekli kaynakian temin eder ve yah~ma ortamll11 
hazlflar. 

c) K0111isyonun faaliyet sOl1uylanl1l degerlendirir. 

y) K0111isyon raporlaI'll1da gerekli goI'Ulen hususlann it istihdam ve Mesieki Egitim 
Kurulu glindemine almmaSll11 saglar. 

UCUNCU BOLUM 

Ce~itli Hiikiimler 

Hiikiim bulunmayan haIler 

MADDE 1O~ (1) Bu Yonergede yer almayan konularda egitim kurumIannda 
uygulanan mevzuat He 3308 saylh Mesieki Egitim Kanunu ve bu kanuna dayamlarak 
ylkanlan yonetmelik ve Milli Egitim Bakanl1g1 Rehberlik ve Psikolojik Dal1l~ma Hizmetleri 
Yonetmeligi hlikull11eri uygulal1lr. 

Yiiriirliikten kaldlnlan hiikiimler 

MADDE 11- (1) Agustos 2002 tarihli ve 2539 saYlh Tebligier Dergisi'nde 
yaYll111anan Mesleki ve Teknik Egitim Kurumlannda i~e YerIe~tirilme ve izleme Birimi 
OJu;;;turulmasll1a 11i;;;kin Yonerge yUrUrlUlcten kaIdmh11l;;;tlr. 

YiirUrliik 

MADDE 12- (1) Bu Yonerge yaylml tarihinde ytirtirlilge girer. 

Yiiriitme 

MADDE 13- (1) BlI Yonerge hi..ikUmlerini Milli Egitim Bakal1l ylirliti..lr. 
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