
T.e. 
MUS V A LiLiGi 


il Milli Egitim Miidiirliigii 


SaYl :94414164-200-E.3599291 	 20.02.2018 
Konu : Ortaogretime Ge<;i~ Modelinde 

Mesieki ve Teknik Egitimi 
Tallltma ve Yoniendirme FaaIiyetleri 

...........................................KAYMAKAMLIGINA 
il<;e Milli Egitim MUdfulUgU 

....................................................... Miidiirliigiine 


Bakanhglllllz Mesieki ve Teknik Egitim Genel Muduriilugiiniin 16.02.2018 tarih ve 
3297283 saylh "0rtaogretime Ge9i~ Modelinde Mesieki ve Teknik Egitimi Tallltma ve 
Yonlendirme Faaliyetleri" ile ilgili yaslzl ve yah~ma takvimi ekte gOnderilmi~tir. 

Ortaogretime Ge9i~ Modelinde Mesleki ve Teknik Egitimi Tallltma ve Yonlendirme 
Faaliyetlerinin 2018 yllmm Mart, Nisan, Mayu; aylan i<;erisinde Ek'te yer alan yah~ma 
takviminin incelenerek buna gore faaliyetlerin duzenlenmesi ve gerekli oniemierin almmasl 
yapllan faaliyetlere il~kin olarak ilye Milli Egitim MiidurlUkleri ve Mesleki ve Teknik 
Ortaogretim okul mudiirliikleri ve Ortaokul mUdiirlUkleri tarafmdan hazlrlanacak raporun 31 
MaYls 	2018 tarihine kadar MudiirlUgumiize gonderilmesi hususunda ; 


Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 


Metin iLCi 
Vali a. 

Milli Egitim Miidiirii 

EkIer: 
ilgi yazl ve <;ah~ma Takvimi (4 sayfa) 

DagltIm: 
ilye KaymakamhkIanna (iI<;e M.E.Md.ne) 
Merkezdeki Mesieki ve Teknik And. Lisesi mUd.ne 

Mesieki Egt Merkezi MiidilrlUgilne 

Ortaokul Mfidfirliiklerine 


Bu evrak giivenli clektronik imza ile imza,"nml~(Ir. http,:llevraksorgu,meb,gov,tradresinden 09a5-d29d- 32Sb-be92-2 7 a9 kodu He teyit edilebilir. 

http:M.E.Md.ne


T.e. 
MiLL! EGiTIM BAKANLIGI 


Mes1ekl ve Teknik Egitlm Genel Miid-urlUgU 


Say! ; 90757378-200-E.3297283 15.02.2018 
Konu : Ortaogretime Ge9i$ Modelinde 

Mesieki ve Teknik Egitimi 

Tamtma ve Yonlendirme Faaliyetleri 

DAGITIM YERLERiNE 

utkemizin nitelikli i$ gUcU ihtiyacl yerc;evesinde ogrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ki$ilik 
ozelliklerinin ortaya ylkan1l11aSl, ba$anh ve mutlu olabilecekleri bir mesiegi seymeleri i<;in meslekler 
hakkmda bilgilendirilmeleri, egitim .sistemi ile yah$ma hayatl arasmdaki ili$kinin gUylendiriImesi 
ulkemiz insan kaynagmm yeti$tirilmesi aylSlndan bUyiik onem arz etmektedir. 

O1'taog1'etim iyindeki mesleki ve teknik egitim paymm %60'la1'a ylkanlmasl hedefi 
dogrultusunda BakanhglIDlzca bir atll11n geryekle$tirilmi$ ve bu dogrultuda mesleki ve teknik egitime 
eri$il11 imkfmlan artmlml$, egitim kalitesinin yukseltill11esi iyin ye$itli duzenlemele1' hayata 
geyirilmi$tir. Bu anlaYl$m surdiiriilerek egitimin kalite ve kapasitesinin artmlmasma yonelik 
yail$malar ye$itlendirilerek devam etti1'ilmektedir. 

Bakanhglmlzca, temel egitimi tamamlayarak ortaog1'etil11e geyecek· oIan ogrencilerin 
ortaogretime geyi$ sisteminde degi$iklige gidilerek 2018-2019 egitim-og1'etim Ylhndan itibaren yeni 
sistemin uygulanacagl ve bukapsamda ogrencilerin tercihleri esas ahnarak smavb veya l11ahallinde 
smaVSlZ ola1'ak yerle$tirilecegi aylklamm$tlf. 

Yeni yerle$tinne sistemindc, ogrencilerin{izin istekleri dogrultusunda mahallelerindeki 
okullan tercih edecegi dikkate ahnarak mesleki ve teknik ortaogretim kurumlannm dahafazla tercih 
edilebilir olabilmesi iyin 2018 ydllllll Mart, Nisan, MaYls aylan iycrisinde Ek'te yer alan yal!$ma 
takvimine gore faaliyetlerin duzenlenmesine ve gerekli onlemlerin ahnmasma ihtiyay duyulmu~tur. 
Ortaog1'etime kaylt donemi oncesini iyeren bu surey zarfl11da mesleki ve teknik egitim ile iIgili rum 
payda~lanl1 yer alacagl yogun biryah~maba$latIlacaktl1'. Bilgilendirme ve yonlendinne 
yah~malarmda, ozellikle mesleki ve teknik egitimin olumsuz algllanmas1l1a yonelik ifadelerden 
ka91mlmasl, mesleki ve teknik. egitiminaiternatif bir egitim degil ortaogretim kademesinin bir paryasl 
oldugunun vurgulanmasl hususlmda gerekli tedbirler ahnacaktlr. 

Buna gore, ifade editen yah$malann belirtilen zaman diliminde gerekli hassasiyetin 
gosterilerek yerine getirilmesive yapllan faaliyetlerin sonucunu gosteren rapomn Haziran ayl iyerinde 
Mesleki ve Teknik Egitim Genel MudUrlligline gondefi1l11esi gerekmektedir. 

Hilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

rsmet YILMAZ 

Bakan 

EK: <;ah$ma Takvimi (3 Sayfa) 

DagItlm: 

Geregi: Biigi: 

BPlam ins an Kaynaklan Genel MUdUrlligUne 

Temel Egitil11 Genel Mi1durli'tgune 

Atatllrk Blv. No:98 06M8 Klz11ay/ANKARA Aynnl1h bilgi iifin: Ogrcnci t~kri ve Sosyal Etkinlik1er Dairc Ba~kanhgl 
E!ektronik A.g : http://mtegm.rneb.gov.tr Tel: (0312) 413 1243 

e-posta : mtc_ogrenciisteri@.meb.gllv.tr Faks : (0312) 425 196'7 

Buevrak gUvenli e1ektronik imza ile hnzalanml~tlr. iltlps:iicvraksorgu.meb.gov.tudresinden 9d35-7ba8-31ed-92fS-6afa kodu ile teyit edilebilir. 

mailto:mtc_ogrenciisteri@.meb.gllv.tr
http://mtegm.rneb.gov.tr
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ORTAOGRETiME GE<=i~ MODELiNDE MESLEKi VE TEKNiK EGiTiMiN T ANITIM VE YONLENDiRiLMESi<=ALI~MA TAKViMi 

SIRA FAALiYETNO 

Ortaokullardaki 
rehberlik 
ogretmenlerine 
yonelik toplantllann 
geq:ekle~tirilmesi 

FAALiYETiN A<;IKLAMASI 

Mesleki egitimin dogru ve etkili bir ~ekilde tamtlmmm yapIlabilmesi ancak ortaokullarda gorev 
yapan rehberlik ogretmenlerinin konu hakkmda yeterli bilgiyIe donatllmaslyla mumkun 
olabilecektir. 
iI/il~e milli egitim miidurluklerinde gorev yapan mesleki ve teknik egitimden sorumlu yoneticiIer 
tarafmdan ortaokullarda gorev yapan rehberlik ogretmenleri ile topIanttlar yapllacak ve 
mesIeki ve teknik egitimdeki geli~melere yonelik a~agldaki konularda bilgilendirme 
saglanacaktlr: 
• 	 insanlann hayatml idame ettirebilmesi i~in mutlaka bir meslek sahibi oImasl gerektigi, bunun 

da yuksekogretime otelenmeden once ortaogretim seviyesinde mesleki ve teknik egitim 
kurumlannda ilgi istek ve yetenekIeri dogrultusunda erken ya~ta edinilebilecegi, 

• 	 Olkemizin geli~mesinde ve kalkmmasmda niteHkli yeti~mi~ i~ gucu ihtiyaCI oIdugu, bunun da 
ancak mesleki ve teknik egitimle saglanabilecegi, 

• 	 9. slmfiann tum ortaogretim turlerinde ortak smlf oldugu, 
• 	 Alan egitlmiL1~_b~§.hlYan 10. slmf ogrencilerinin i~ kazasl ve meslek hastahklanna kar~l 

sigortalandlgl, 
• 	 Ogrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri ile ki~ilik ozelIikleri dogrultusunda uygun alana 

yonIendirildigi, 
• 	 i~letmelerde beceri egitimi ve staj yapan ogrencilere ucret odendigi, aynca odemelerde devlet 

katklslmn saglandlgl, 
• 	 10 uncu smlfm sonundan itibaren alanlannda kendilerini geli~tirmek istediklerinde yaz 

tatillerinde, i~KUR tarafmdan uygulanan i;;ba~l Egit:im Programlanna katllarak gunluk ucret 
alabilecekleri, 

• 	 Mezunlara teknisyen unvam verildigi, 
• 	 Mezunlann yuksekogretime ge<;i~inde alanlanndaki onlisans programlarma yerle~tirme 

i~lemlerinde ek puan verildigi, 
• 	 Kendi i~ini kurmak isteyen mezunlara KOSGEB tarafmdan 50 bin TL hibe ve 100 bin TL 

faizsiz kredinin saglandlgl, 
• 	 Mezunlara diploma He birlikte i~yeri A<;ma Belgesinin ve Avrupa Birltgi iilkelerihde I;; 

bulmalarma kolayhk saglayacak Europass Sertifika eklerininverildigi anlatllacaktlr. 
• 	 Aynca <;ah;;arak meslek sahibi olmak istemeleri halinde Mesleki Egitim Merkezlerine kaYlt 

yaptlrarak aym imkanlardan yararlanabilecegi, 11. slmfm sonunda kalfahk ve 12. slmfm, 
sonunda da ustahk belgesine ula~;Ilabilecegi, a<;lk6gretim liselerinde fark dersleri vererek de 
diploma sahibi olabilecegi anlatilacaktir. 

SORUMLU 
TAmBBiRiM 

iljil<;e mill)' egitim 
1 -31 Ma.rt

mudurlukleri 

c 
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ORTAOGRETiMEGEC;i~ MODELiNDE MESLEKi VE TEKNiK EGiTiMiN TANITIM VE YONLENDiRiLMESiC;ALISMA TAKViMi 

SIRA 
NO 

2 

3 

4 

5 

6 

I, 

FAALiYET 

Yerel basm ve yaym 
kurulu~lanyla mesleki 
ve teknik egitimle ilgili 
tamtIcl ve ozendirici 
programlarm 
yapllmasl 

8akanhk<;:a gonderilen 
afi~ ve bro~Orlerin 
dagltIlmasl 

Aft$ ve bro~Orlerin 
hazlrlanmasl ve 
dagItIlmaSl 

Ortaokullarda i§ ve 
meslek alanlan He 
akademik ve mesleki 
egitim imkanlannm 
tamttlmasl 

Fuarlar, okul gezileri, 
atOlye ve laboratuvar 
gezileri ile mesleklerin 
uygulama ortammda 
tamtlml 

FAALiYETiN A<;IKLAMASI 

Ortaokul son slmf ogrenci ve velilerini bilgilendirmek amaClyla yerel basm ve yaym imkanlan 
kullamlarak bilgilendirici ve ozendirici televizyon programlan yapdacak, iyi uygulama ornekleri, 
tamtllacaktlr. Gazete ve dergilerde meslek ve teknik ortaogtethni tamtici haberlerin yer almasl 
saglanacaktlr. Mesleki egitimle ilgili sektor, odajbirlik temsilcilerinin de tamtlm faaliyetlerinde 
aktif rol almasl saglanacaktlf. 

8akanhk<;:a hazlrlanarak gonderilen afi§ler il i<;:erisinde goriiniirliigii yiiksek yerlere aSllacaktlr. 
Saymm yeterli olmamasl durumunda http://mtegm.meb.gov.tr internet adresinde bulunan 
"Tam tIm ve Yonlendirme" boliimiindeki dokiimanlardan yararlanarak il i<;:inde yeterli saYlda 
<;:ogaltIlacaktIr. 

Milli egitim mudiirliiklerince hazlrlanan afi$ ve bro$urler dergi, gazete, pano ve billboardlar He 
ortaokullardaki okul gazetesi, panolar vb. tamtlCl alanlarda kullamlarak 6grencilerimizin ve 
velilerimizin bilgilendirilmeleri saglanacakttr. 
Aynca mesleki ve teknik ortaogretim kurumlarmda da kamuoyuna a~lk bir ~ekilde tamtlcl 
materyallere yer verilecektir. . 

Mesleki ve teknik ortaogretim kurumlan ile mesleki egitim merkezi miidiirliiklerince t~KUR 
<:ah$ma ve i$ Kurumu il Mildurliikleri ile i$hirligi yapdarakihtiya<;: duyulan meslek alanlan, i$ 
koHan, istihdam durumu, iicretler, i!j> imkanlan, geli!j>mi$ ve geli§me potansiyeli ta~ayan sekt6rler 
He iist ogrenim imkanlan ortaokullarda ger~ekle~tirilecek toplantllarda 6grenci ve velHere 
tamtIlacaktlr. 

SORUMLU 

BiRiM 


iljH~e mill! egitim 
miidiirliikleri

sektor-oda/birlik 
temsilcileri 

ilji1~e milli egitim 
miidiirliikleri 

iljil~e mill], egitim 
mildiir'lilkleri

Okul Miidiirliikleri 

Mesleki ve teknik 
ortaogretim 
kurumlan ve 

mesleki egitim 
merkezi 

miidiirliikleri 
------------~--~~-------------------+----

Yapllacak planlama dogrultusunda Mesleki ve teknik ortaogretim kurumlan He mesleki egitim 
merkezi miidiirliikleri mahallinde bulunan ortaokullan davet ederekogrencilerin egitim 
ortamlanm yerinde gormeleri saglanacaktlr. 

iIjil<;:e milli egitim 

miidiirliikleri


Mesleki ve teknik 

ortaogretim 

kurumlan ve 


meslekiegitim 

merkezi 


miidiirliikleri, 

ortaokul 


mildiirliikleri 


TARiH 

1 Mart- 30 
MaYls 

1 Mart- 30 
MaYls 

1 Mart- 31 
Mart 

1 Mart- 30 
MaYls 

1 Mart- 30 
MaYls 

( c_ 
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ORTAOGRETiME GE<;iS MODELiNDE MESLEKi VE TEKNiK EGiTiMiN TANITIM VE YONLENDiRiLMESi<;ALISMA TAKVIMi 

SIRA 
NO 

7 

8 

9 

10 

11 

L 

FAALiYET 

Fuar ve sergilerde 
mesleki ve teknik 
egitime ili~kin 
stantlannm kurulmaSI 

OkuUann internet 
sayfalarmm 
giinceHenmesi 

Mesleki ve teknik 
egitim tamtIm 
filmlerinin izletilmesi 

GeneI Mtidiirltigiimiiz 
internet adresinde 
(http://mtegm.meb.go 
v.tr) bulunan "Tamtlm 
ve Yonlendirme" 
holiimiindeki bUgi ve 
dokiimanlardan 
faydalamlmasl 
Mesleki ve teknik 
egitim alanlanm 
tamtlcl videolann 
hazlrlanmasl ve 
vav~mlastlnlmaSI 

FAALiYETiN A<;IKLAMASI 

iI/ih;:e genelinde ger~ekle~tirilen ~e$itli fuar ve sergilerde mesleki ve teknik egitimi tamtlcl ve 
ozendirici stantlar kurulacak ve ortaokul ogrencilerinin ziyaret etmeleri saglanacaktlr. 

Mesleki ve teknik ortaogretim kurumlan ve mesleki egitim merkezleri hakkmda bilgi almak 
tsteyen ortaokul ogrenci ve velilerine yonelik okul internet sayfalannda Aday Ogrenci boliimii 
a~r1acaktlr. Bu boliimde okulun meslek alan ve dallanna, yapllan projelere ve sosyal etkinliklere, 
okuldaki iyi uygulamalara, i1eti$im ve Ula$Ima ait bilgilere ve okul, slmf, at5lye laboratuvara ait 
gorsellere yer verilecek mevcut bilgiler giinceUenecektir. 

Genel Miidiirliigumiiz internet adresinde yer alan mesleki ve teknik egitim tam tIm filmlerinin 
(http://mtegm.meb.gov.tr/www/mesleki-ve-teknik-egitim~tanitim-filmi/icerik/1170) il 
genelindeki tum ortaokullarda dtizenlenen etkinlikh2rde ilgHi ogretmen, ogrenci ve velilerin 
kat1ltmlyla izlenmesi saglanacaktlr. 

Tamtlrn, yonlendirme ve' mesleki rehberlik ~ah;;malarmda Genel Miidiirliigiimiiz internet 
adresinde (http://mtegm.meb.gov.tr) bulunan "Tamtlm ve Yonlendirme" boliimiindeki bilgi ve 
dokiimanlardan faydalamlacaktlr. 

www.alantercihlerLcom adresinde yer alan 54 meslek alamlll tamtlCl kIsa videolarm il/il~e 
genelindeki okullarda rehberlik dersi saatlerinde izletilmesi saglanacaktlr. 

SORUMLU 
BOOM 

il/il~e milli egitim 
miidiirliikleri

Mesleki ve teknik 
ortaogretim 
kurumlan ve 

mesleki egitim 
merkezi 

mtidiirliikleri, 
ortaokul 

miidiirliikleri 
Mesleki ve teknik 

ortaogretim 
kurumlan ve 

mesleki egitim 
merkezi 

miidiirliikleri 
iI/il~e mill! egitim 

miidiirliikleri
Ortaokul 

miidiirliikleri 

iI/H~e milli egitim 
miidiirliikleri

Okul Miidiirltikleri 

iI/il~e milli egitim 
miidiirliikleri

Ortaokul 
miidiirliikleri 

TARin 

1 Mart- 30 
MaYls 

1-31 Mart 

. 1 Mart- 30 
Mayls 

1 Mart- 30 
MaYls 

31 Mart
31 Nisan 
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www.alantercihlerLcom
http://mtegm.meb.gov.tr
http://mtegm.meb.gov.tr
http:http://mtegm.meb.go

