






ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ MODELİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN TANITIM VE YÖNLENDİRİLMESİ ÇALIŞMA TAKVİMİ 
 

SIRA 
NO FAALİYET FAALİYETİN AÇIKLAMASI 

SORUMLU 
BİRİM 

TARİH 
 

1 

 

1 

Ortaokullardaki 
rehberlik 
öğretmenlerine 
yönelik toplantıların 
gerçekleştirilmesi 

Mesleki eğitimin doğru ve etkili bir şekilde tanıtımının yapılabilmesi ancak ortaokullarda görev 
yapan rehberlik öğretmenlerinin konu hakkında yeterli bilgiyle donatılmasıyla mümkün 
olabilecektir. 
İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görev yapan mesleki ve teknik eğitimden sorumlu yöneticiler 
tarafından ortaokullarda görev yapan rehberlik öğretmenleri ile toplantılar yapılacak ve 
mesleki ve teknik eğitimdeki gelişmelere yönelik aşağıdaki konularda bilgilendirme 
sağlanacaktır: 
 İnsanların hayatını idame ettirebilmesi için mutlaka bir meslek sahibi olması gerektiği, bunun 

da yükseköğretime ötelenmeden önce ortaöğretim seviyesinde mesleki ve teknik eğitim 
kurumlarında ilgi istek ve yetenekleri doğrultusunda erken yaşta edinilebileceği, 

 Ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında nitelikli yetişmiş iş gücü ihtiyacı olduğu, bunun da 
ancak mesleki ve teknik eğitimle sağlanabileceği, 

 9. sınıfların tüm ortaöğretim türlerinde ortak sınıf olduğu, 
 Alan eğitimine başlayan 10. sınıf öğrencilerinin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı 

sigortalandığı, 
 Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri ile kişilik özellikleri doğrultusunda uygun alana 

yönlendirildiği, 
 İşletmelerde beceri eğitimi ve staj yapan öğrencilere ücret ödendiği, ayrıca ödemelerde devlet 

katkısının sağlandığı,  
 10 uncu sınıfın sonundan itibaren alanlarında kendilerini geliştirmek istediklerinde yaz 

tatillerinde, İŞKUR tarafından uygulanan İşbaşı Eğitim Programlarına katılarak günlük ücret 
alabilecekleri, 

 Mezunlara teknisyen unvanı verildiği,   
 Mezunların yükseköğretime geçişinde alanlarındaki önlisans programlarına yerleştirme 

işlemlerinde ek puan verildiği,  
 Kendi işini kurmak isteyen mezunlara KOSGEB tarafından 50 bin TL hibe ve 100 bin TL 

faizsiz kredinin sağlandığı,  
 Mezunlara diploma ile birlikte İşyeri Açma Belgesinin ve Avrupa Birliği ülkelerinde iş 

bulmalarına kolaylık sağlayacak Europass Sertifika eklerinin verildiği anlatılacaktır. 
 Ayrıca çalışarak meslek sahibi olmak istemeleri halinde Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıt 

yaptırarak aynı imkânlardan yararlanabileceği, 11. sınıfın sonunda kalfalık ve 12. sınıfın 
sonunda da ustalık belgesine ulaşılabileceği, açık öğretim liselerinde fark dersleri vererek de 
diploma sahibi olabileceği anlatılacaktır. 

İl/ilçe millî eğitim 
müdürlükleri 

1 -31 Mart 
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2 

Yerel basın ve yayın 
kuruluşlarıyla mesleki 
ve teknik eğitimle ilgili 
tanıtıcı ve özendirici 
programların 
yapılması 

Ortaokul son sınıf öğrenci ve velilerini bilgilendirmek amacıyla yerel basın ve yayın imkânları 
kullanılarak bilgilendirici ve özendirici televizyon programları yapılacak, iyi uygulama örnekleri 
tanıtılacaktır. Gazete ve dergilerde meslek ve teknik ortaöğretimi tanıtıcı haberlerin yer alması 
sağlanacaktır. Mesleki eğitimle ilgili sektör, oda/birlik temsilcilerinin de tanıtım faaliyetlerinde 
aktif rol alması sağlanacaktır. 

İl/ilçe millî eğitim 
müdürlükleri-

sektör-oda/birlik 
temsilcileri 

1 Mart- 30 
Mayıs 

3 
Bakanlıkça gönderilen 
afiş ve broşürlerin 
dağıtılması 

Bakanlıkça hazırlanarak gönderilen afişler il içerisinde görünürlüğü yüksek yerlere asılacaktır.  
Sayının yeterli olmaması durumunda http://mtegm.meb.gov.tr  internet adresinde bulunan 
“Tanıtım ve Yönlendirme” bölümündeki dokümanlardan yararlanarak il içinde yeterli sayıda 
çoğaltılacaktır. 
 

İl/ilçe millî eğitim 
müdürlükleri 

1 Mart- 30 
Mayıs 

4 
Afiş ve broşürlerin 
hazırlanması ve 
dağıtılması 

Millî eğitim müdürlüklerince hazırlanan afiş ve broşürler dergi, gazete, pano ve billboardlar ile 
ortaokullardaki okul gazetesi, panolar vb. tanıtıcı alanlarda kullanılarak öğrencilerimizin ve 
velilerimizin bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. 
Ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında da kamuoyuna açık bir şekilde tanıtıcı 
materyallere yer verilecektir. 

İl/ilçe millî eğitim 
müdürlükleri-

Okul Müdürlükleri 

1 Mart- 31 
Mart 

5 

Ortaokullarda iş ve 
meslek alanları ile 
akademik ve mesleki 
eğitim imkânlarının 
tanıtılması 

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezi müdürlüklerince İŞKUR 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile işbirliği yapılarak ihtiyaç duyulan meslek alanları, iş 
kolları, istihdam durumu, ücretler, iş imkânları, gelişmiş ve gelişme potansiyeli taşıyan sektörler 
ile üst öğrenim imkânları ortaokullarda gerçekleştirilecek toplantılarda öğrenci ve velilere 
tanıtılacaktır. 

Mesleki ve teknik 
ortaöğretim 
kurumları ve 

mesleki eğitim 
merkezi 

müdürlükleri 

1 Mart- 30 
Mayıs 

6 

Fuarlar, okul gezileri, 
atölye ve laboratuvar 
gezileri ile mesleklerin 
uygulama ortamında 
tanıtımı 

Yapılacak planlama doğrultusunda Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile mesleki eğitim 
merkezi müdürlükleri mahallinde bulunan ortaokulları davet ederek öğrencilerin eğitim 
ortamlarını yerinde görmeleri sağlanacaktır. 

 
İl/ilçe millî eğitim 

müdürlükleri- 
Mesleki ve teknik 

ortaöğretim 
kurumları ve 

mesleki eğitim 
merkezi 

müdürlükleri, 
ortaokul 

müdürlükleri 
 

1 Mart- 30 
Mayıs 
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7 

Fuar ve sergilerde 
mesleki ve teknik 
eğitime ilişkin 
stantlarının kurulması 

İl/ilçe genelinde gerçekleştirilen çeşitli fuar ve sergilerde mesleki ve teknik eğitimi tanıtıcı ve 
özendirici stantlar kurulacak ve ortaokul öğrencilerinin ziyaret etmeleri sağlanacaktır. 

İl/ilçe millî eğitim 
müdürlükleri- 

Mesleki ve teknik 
ortaöğretim 
kurumları ve 

mesleki eğitim 
merkezi 

müdürlükleri, 
ortaokul 

müdürlükleri 

1 Mart- 30 
Mayıs 

8 
Okulların internet 
sayfalarının 
güncellenmesi 

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ve mesleki eğitim merkezleri hakkında bilgi almak 
isteyen ortaokul öğrenci ve velilerine yönelik okul internet sayfalarında Aday Öğrenci bölümü 
açılacaktır. Bu bölümde okulun meslek alan ve dallarına, yapılan projelere ve sosyal etkinliklere, 
okuldaki iyi uygulamalara,  iletişim ve ulaşıma ait bilgilere ve okul, sınıf,  atölye laboratuvara ait 
görsellere yer verilecek mevcut bilgiler güncellenecektir.  

Mesleki ve teknik 
ortaöğretim 
kurumları ve 

mesleki eğitim 
merkezi 

müdürlükleri 

1 -31 Mart 

9 
Mesleki ve teknik 
eğitim tanıtım 
filmlerinin izletilmesi 

Genel Müdürlüğümüz internet adresinde yer alan mesleki ve teknik eğitim tanıtım filmlerinin 
(http://mtegm.meb.gov.tr/www/mesleki-ve-teknik-egitim-tanitim-filmi/icerik/1170)  il 
genelindeki tüm ortaokullarda düzenlenen etkinliklerde ilgili öğretmen, öğrenci ve velilerin 
katılımıyla izlenmesi sağlanacaktır. 

İl/ilçe millî eğitim 
müdürlükleri-

Ortaokul 
müdürlükleri 

1 Mart- 30 
Mayıs 

10 

Genel Müdürlüğümüz 
internet adresinde 
(http://mtegm.meb.go
v.tr) bulunan “Tanıtım 
ve Yönlendirme” 
bölümündeki bilgi ve 
dokümanlardan 
faydalanılması 

Tanıtım, yönlendirme ve mesleki rehberlik çalışmalarında Genel Müdürlüğümüz internet 
adresinde (http://mtegm.meb.gov.tr) bulunan “Tanıtım ve Yönlendirme” bölümündeki bilgi ve 
dokümanlardan faydalanılacaktır. 

İl/ilçe millî eğitim 
müdürlükleri-

Okul Müdürlükleri 

1 Mart- 30 
Mayıs 

11 

Mesleki ve teknik 
eğitim alanlarını 
tanıtıcı videoların 
hazırlanması ve 
yaygınlaştırılması 

www.alantercihleri.com adresinde yer alan 54 meslek alanını tanıtıcı kısa videoların il/ilçe 
genelindeki okullarda rehberlik dersi saatlerinde izletilmesi sağlanacaktır. 

İl/ilçe millî eğitim 
müdürlükleri-

Ortaokul 
müdürlükleri 

31 Mart-
31 Nisan 

 


