
T.c. 
MUS VALiLiGi 


il Milli Egitim Miidlirliigu 


SaYI :94414164-200-E.3823193 22.02.2018 
Konu : Ortaogretime Ge9i~ Modelinde 

Mesleki ve Teknik Egitimi 
Tamtma ve Yonlendirme Faaliyetleri 
ToplantIsI 

Mu"d" I""'"....................................................... ur U5une 


Mesleki egitimin dogm ve etkili bir ~ekilde tamtImmm yapllabilmesi ve konu 
hakkmda ogrencilerin bilgilendirilmesi amaclyla ilimiz merkez ortaokullarda gorev yap an 
rehber ogretmenlere yonelik it Milli Egitim Miidiir YardImclsl Mehmet OZyELiK 
ba~kanhgmda 05 Mart 2018 tarihinde saaat: 14.00'da ilimiz iMKB Anadolu Lisesi 
Miidiiriiliigii konferans salonunda ilimiz merkez orAokuUannda gorev yapan rehber 
ogretmenelere yonelik bilgUendirme toplantlsl yapIlmasl iIe ilgili Valilik Makammm 
22.02.2018 tarih ve 3811723 saYlh onayl ekte gonderilmi~tir. SOl konusu toplantiya 
okulunuzda gorev yepan rehber ogretmenlerinin katlhmmm saglanmasl hususunda; 

Geregini rica ederim. 

Mehmet 6Zy ELiK 
Miidfu a. 

Milli Egitim Miidiir Yrd. 

Ek: 

Valilik Onay! ( 1 sayfa) 


DagltIm: 
Merkezdeki Ortaokul Miidilrliiklerine 

A 

Bu evrak gUvenl; elektronik imza ile imzalanml~l!r. https;Jlevraksorgu.meb.gov.tradresinden blcb-cdfS-373c-9a08-a047 kodu ite teyi! edilebilir. 



T.e. 
MUS VALiLiGi 


il Mill! Egitim Miidiirliigii 


SaYI : 94414164-20-E.3811723 22/0212018 
Konu: Ortaogretime Geyi~ Modelinde 

Mesleki ve Teknik Egitimi 

Tanltma ve Yonlendirme Faaliyetleri 

V ALiLiK MAKAMINA 

Ugi: Mesleki ve Teknik Egitim Genel Miidiirliigiiniln 15.02.2018 tarih ve 3297283 sayJll yazlsl . 

Ulkemizin nitelikli i~ gilcil ihtiyacl yeryevesinde ogrencilerin ilgt, istek, yetenek ve ki~i1ik ozelIiklerinin 
ortaya ylkanlmasl, ba~anh ve mutlu olabilecekleri bir meslegi se;;;meleri iyin meslekler hakkmda 
bilgilendirilmeleri, egitim sistemi He 9ah~ma hayatl arasmdaki ili~kinin gi.iI;:lendirilmesi i.iIkemiz insan 
kaynagmm yeti~tirilmesi a91smdan Oliaogretim iyindeki mesleki ve teknik egitim paymlfl %60'lara 91kanlmasl 
hedeti dogrultusunda Bakanhglmlzca biT atlhm geryekl~tirilmh} ve bu dogrultuda mesleki ve teknik egitime 
eri~im imkanlan artmlml~, egitim kalitesinin yiikseltilmesi i9in ye~itli diizenlemeler hayata geyirilmi~tir. 
Bakanhglmlzca, temel egitimi tamamlayarak ortaogretime geyecek olan ogrencilerin ortaogretime geyi~ 

sisteminde degi9iklige gidilerek 2018-2019 egitim-ogretim Yllmdan itibaren yeni sistemin uygulanacagl ve bu 
kapsamda ogrencilerin tercihleri esas almarak smavh veya mahallinde smaVSlZ olarak yerle9tirilecegi 
aYlklanml~tIr.Yeni yerie9tirme sistemi11de, ogrencilerimizin istekleri dog:rultusunda mahallelerindeki okullan 
tercih edecegi dikkate almarak mesleki ve teknik ortaogretim kurumlannm daha fazla tercih edilebilir 
olabilmesi iyin 2018 yIilmn Mart, Nisan, MaYls aylan iyerisinde Ek'te yer alan 9ait9ma takvimine gore 
faaliyetlerin dilzenlenmesi ilgi saYllt yazl ile bildirilmektedir. 

Mesleki egitimin dogru ve etkili bir ~eki1de tamtlmlmn yaptiabiImesi ve konu hakkmda ogrencilerin 
bilgilendirilmesi amaclyla ilimiz merkez ortaokullarda gorev yapan rehber ogretmenlere yonelik II Milli 
Egitim Miidfu YardlmCISI Mehmet oZ<;ELiK ba§kanhgmda 05 Mart 2018 tarihinde saaat: 14.00'da ilimiz 
iMKB Anadolu Lisesi Miidiiriiliigii konferans salonunda bilgilendirme toplantlsl yapdacaktlT. 

Soz konusu toplantIya ilimiz merkez ortaokullannda gorev yepan rehber ogretmenlerinln katlhmmm 
saglanmasl, katIlacak ogretInenlerin okulundan gorevli izinli saYllmasl Mildfirltigtimtizce uygun goriilmektedir. 
Makamlanhlzca da uygun gorilldiigil takdirde; 

Olurlanmza arz ederim. 

Metin iLCi 

Milli Egitim Miidiiril 
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Alper <;iFCI 


Vali a. 

Vali Yardimcisl 


Bu evrnk gfivenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. htlps;llevraksorgu.meb.goY,lr adresinden 5b5f-1789~366a-b443-fle9 kodu ire teyi! edilebilir. 


