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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 19863661-10.07.01-E.9888141 27.07.2020
Konu :  Mesleki Eğitimin Tanıtılması ve
            Mesleki Eğitime Yönlendirme 

DAĞITIM YERLERİNE

  Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde "Mesleki ve Eğitime Atfedilen Değerin 
Arttırılması" hedefi doğrultusunda; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 1739 sayılı Milli 
Eğitim Temel Kanununda yapılan değişiklikler ile; sürdürülebilir kalkınmanın en önemli 
unsurlarından birisi olarak görülmekte olan mesleki ve teknik eğitim sisteminde iyileştirme 
çalışmalarına devam edilmektedir.

 Merkez ve taşra teşkilatımız tarafından yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde, 
mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören çırak öğrenci sayılarında önemli bir artış olduğu 
görülmektedir. Tanıtım ve yönlendirme çalışmalarının etkili bir şekilde devam etmesi 
durumunda; ülkemiz ekonomisinin temel yapı taşı olan esnaf ve sanatkârların çırak ihtiyacı 
ile iş piyasasının kalfa-usta ihtiyacının karşılanması, çırak öğrencilerin Ahilik kültüründen 
gelen usta-çırak ilişkisiyle mesleklerini daha iyi öğrenmeleri ve icra etmeleri gerektiği 
Bakanlığımızca önemli görülmektedir. 

 Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Fark Dersleri 
açıklamalar kısmında “Mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran öğrenciler diploma alabilmek 
için Bakanlıkça belirlenen fark derslerini öğrenimleri süresince alabileceklerdir” denilmekte 
olup haftalık ders çizelgesinde belirtilen fark dersleri öğretim programları yayınlanmış ve 
2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren mesleki eğitim merkezlerinde  diploma programı 
kademeli olarak uygulamaya başlanmıştır.

                Mesleki ve teknik eğitimde yapılan bu değişikliklerin kamuoyu ile 
paylaşılması ve farkındalık oluşturulması için mesleki ve teknik eğitim ile çıraklık eğitimde 
yapılan bu önemli değişikliklerin toplumda etkili bir şekilde tanıtılması için;

İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, yerel yazılı ve 
görsel medya kuruluşlarının etkili desteği sağlanacak, 

Tanıtım, yönlendirme ve mesleki rehberlik çalışmalarında Bakanlığımız Mesleki ve 
Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "http://www.megep.meb.gov.tr/?page=alanDal" web 
adresinde bulunan bilgi ve dokümanlar  ile "http://mbs.meb.gov.tr/"  adresinde yayımlanan 
Ulusal Mesleki Bilgi Sisteminden faydalanılacak,  

  Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları (MTAL, ÇPAL ve MEM) okul web 
sayfalarında mesleki eğitim merkezi sistemini açıklayıcı bilgilere yer verilecek, 
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 Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Başkanlıkları ile Ticaret ve Sanayi Odaları 
Başkanlıklarına bağlı üye işyerlerinde  çalışanların mesleki eğitim merkezi programı 
uygulayan okul/kurumlara yönlendirilmeleri için işverenlere yönelik bilgilendirme 
çalışmaları yapılacak, 

  Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilerin mesleki eğitim merkezlerine 
yönlendirilmeleri konusunda rehberlik yapılarak, kayıtları ile ilgili her türlü iş ve işlemleri 
aksatılmadan yürütülecektir.

  Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                       Şennur ÇETİN
                                                                                                                           Bakan a.
                                                                                                                       Genel Müdür V.

Dağıtım:
B Planı

 


