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ÇUBUK İLÇESİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİ TANITIM VE YÖNELTME KOMİSYONU 

 

  
 Müsteşarlık Makamının 2007/30 sayılı genelgesi çerçevesinde, mesleki ve teknik eğitimi tanıtım ve 

yöneltmeden sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer İPEK başkanlığında ilçemizde bulunan meslek ve teknik 

liselerinin müdür yardımcıları ve sene başı öğretmenler kurulunda mesleki tanıtım kulübüne seçilen birer öğretmen 

ile Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün toplantı salonunda 30 Ekim 2017 gün ve saat 14.00 te toplanarak 

gündemdeki konular görüşülmüş, aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

         GÜNDEM: 

1- Açılış ve Yoklama 

2-Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorunlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü’nün konuşmaları 

3-2016/2017 Eğitim öğretim yılının Mesleki ve Tekni Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme 

çalışmalarının değerlendirilmesi 

4-2017/2018 Eğitim-öğretim yılı Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltmedeki 

okullar bazında Hedefler 

5-2017/2018 Eğitim öğretim yılı ilçe mesleki ve teknik eğitimi tanıtım ve yöneltme 

komisyonun hedeflerinin belirlenip uygulanması 

6-Mesbil ve Kariyer rehberliği bilgilendirme 

7-Dilek ve Temenniler 

8-Kapanış 

 İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Ömer İpek “2017-2018 eğitim öğretim yılı Mesleki ve Teknik Eğitimi 

Tanıtım ve Yöneltme toplantısına Ahi Evran MTAL, Çubuk MTAL,  Gevher Nesibe MTAL, Hayri Aslan Mesleki ve 

Teknik Anadolu liselerinin Müdür yardımcıları ve öğretmenleri ile Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Müdür 

yardımcısı ve öğretmenlerinin katılımıyla toplantıya başlayabiliriz. Fakat Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisemizden hiçbir temsilcisi toplantıya katılmamışlar. Umarım geçerli bir sebepleri vardır. Dedi.  ” 

 Müsteşarlık makamının 2007/30sayılı genelgesi gereğince ülkemizdeki Ortaöğretim çağındaki nüfusun % 

60 nın meslek liselerimizde okuması için tüm ülke genelinde mesleki ve teknik eğitimi tanıtım ve yöneltme 

çalışmalarına ağırlık verilmesinin önemini belirtmişlerdir. Bu itibarla ilçemiz genelindeki tüm ortaokul ve 

liselerimizde meslek tanıtımı ekipleri kurulmuştur. Bu ekiplerden de sadece İlçe Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım 

ve Yöneltme komisyonu meslek liselerimizin müdür yardımcıları ve öğretmenlerinden oluşturulmuştur. Geçen 

seneki yapılan çalışmalar: 

 İlçe mesleki ve teknik eğitimi tanıtma ve yöneltme komisyonun bir üyesi olan Namık Kemal Özer “Geçen 

sene eylem planı hazırlandı, ortaokul ve liselerimize gönderildi, Her ortaokul kendi imkânları ile meslek liselerimize 

günü birlik ziyaretler gerçekleştirdi. Meslek liselerimizden bazıları da kendi imkânlarıyla ortaokullarımızın 8. 

Sınıflarını ziyaret etti. Ortaokullarımız da veli toplantılarında bu konulara ağırlık verdiler. Gene meslek liselerimize 

kendi okullarını tanıtmak amacıyla broşür ve afişlerin yanında 10 dakikalık tanıtım videosu hazırlamaları istendi. 

Tanıtım videosu tamamlanamadı. Gelecek yıl gerçekleşmesi için söz alındı.22-23 Mayıs ta İlçemizdeki tüm meslek 

liselerimizle ortaokullara ve çubuk halkına Atatürk parkında ikinci İlçe Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve 

Yöneltme fuarı düzenlendi. Birinci düzenlenme geçen yılın mayıs ayında olmuştur. Sonuç olarak ilçemizde 2013-

2014 1689  /  2015-2016 1653   / 2016-2017 1631 öğrenci ortaokuldan mezun olmuştur. Bunlardan 668 %39     /       

621     %37   /       632     %39 gerçekleşmiştir. Bu da gösteriyor ki istenilen hedef gerçekleşemedi.”açıklamasını 

yaptı. 

 Şube müdürümüz Ömer İpek Okullarımız Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım Yöneltme çalışmalarında 

gösterilen hedeflerin gerçekleşebilecek hedefler olmasını istedi. Tek tek meslek liselerimizin bu yıl ki hedefleri 

sunmalarını için söz verdi. Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Halis DEMİRGİL söz aldı. 

Geçen sene okul Müdürümüz Cumali Bey’in planlamasıyla ilçemizde tüm ortaokulları tek tek  ziyaret ettik.1.ve 2. 
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Dönem veli toplantılarımızda okulumuzun tanıtımını yaptığımız gibi,  TEOG tan sorumlu ortaokul müdür 

yardımcılarına okulumuzun tanıtımını gösteren afiş ve broşürleri vererek bilgilendirmelerde bulunduk. Ve bunun 

faydasını gördük. Geçen sene okulumuza kayıt yaptıran öğrenci sayısı 40-45 civarında idi şimdi ise bu sayı 80 

civarındadır.%100 başarı sağlamış bulunmaktayız. Bu yıl da aynı cabayı göstermemiz mümkün değil. Çünkü 

yerimiz müsait değil dedi. Okulun fiziki yapısı ile ilgili girişimlerimiz devam ediyor dedi. İkinci olaraktan Çubuk 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı söz aldı. Oda geçen yıl tanıtımı sadece birkaç ortaokulu ziyaret 

ettik. Çünkü Yeni Alanımızı tanıtmak istedik. Ayrıca okulumuzu tanıtım cd si hazırladık. Bu yılda gene 

tanıtımlarımızı sürdüreceğiz özellikle ortaokullarımızın okulumuzu ziyaret etmelerini sağlayacağız dedi. Üçüncü 

olarak Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini temsilen kimse olmadığı için, Namık Kemal Özer 

söz aldı. İlçemizin en çok öğrenci alan bir okulumuzdur. Meslek lisesine öğrenci alan okulumuzdur. Bu itibarla 

öğündüğümüz gibi hala alanların bazı dallarında öğrenci yoktur. Geçen yıl okullarını tanıtan güzel bir cd 

hazırlamışlardır. Sanırım bu yıl ortaokullarımıza ziyarette kullanırlar dedi. Dördüncü olaraktan Gevher Nesibe 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Dilek YILMAZ söz aldı. Bilindiği gibi okullumuz geçen yıllar 

popülerdi. Fen liseleri ile yarışıyordu. Ama alan değişikliği sınıf şube sayılarımızda değişiklik oluşturmuştur. İlk defa 

Ülke çapında Hemşire yardımcısı, ebe yardımcısı ve sağlık bakım teknisyenliğinde mezun vereceğiz. Bu bakımdan 

tanıtımlarımızda alan ve dallarımıza ait yeni tanıtım broşürleri yeni CD’ler hazırlayarak bu yıl ortaokullarımıza 

kendi okulumuzu en iyi şekilde tanıtmak için eylem planlarımızı hazırladık ve en iyi bir şekilde uygulayacağız” dedi. 

Beşinci olaraktan Hayri Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilim Teknolojileri öğretmeni Özden GANAL söz aldı. 

“Okulumuz geçen sene olduğu gibi bu senede hazırladığımız planlar çerçevesinde iyi bir şekilde uygulayacağız” 

dedi. Altıncı olaraktan her hangi bir sebepten dolayı ortaöğretim kurumunun dışına çıkarılmış olan öğrencilerimize 

hizmet veren Mesleki Eğitim Merkez Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Halil TÜRK söz aldı. Okulumuzun yeni olması 

dolayısıyla kendi okulumuzu tanıtan broşür, cd si hazır biz ortaöğretim dışına herhangi bir sebepten çıkarılmış 

ailelere öğrencinin açık lise yerine çocuğun ilgi, istek ve yetenekleri çerçevesinde mesleğe yöneltmeye çalışıyoruz 

dedi. İnşallah kurumumuza gelen öğrencilere ilgi, istek ve yetenekleri çerçevesinde bir meslek sahibi yaparız dedi. 

Şube Müdürümüz Ömer İPEK O halde arkadaşlar sizler ilçemizin Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme 

komisyonu olarak hedeflerimiz; 

1.İlçe eylem planı hazırlayıp onu uygulamak, ortaokul ve liselere göndermek. 

2.8.sınıf öğrencilerine, velilerine ve öğretmenlere yönelik 1. Dönem ve 2.dönem olmak üzere toplantılar 

düzenlemek ve Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltmeye yönelik gerek bilgilendirme gerekse seminer 

düzenlemek 

3.Ortaokulların veli toplantılarına ziyaret ederek Mesleki tanıtım ve yöneltmeye yönelik bilgi vermek. 

4.Özellikle 8. sınıf öğretmenlerine yönelik gerek birinci dönem gerekse ikinci dönem Meslek liselerimizim 

alan/dalları ile Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltmeye yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlemek. 

5.Her meslek lisesi kendi okullarını tanıtan cd hazırlamak ve bir kopyasını İlçe milli eğitim müdürlüğüne teslim 

etmek (Özellikle cd nin içeriğinde okulun, alanların ve dallarının fiziki görünümü ile alanların iş imkanları 

belirtilmesi gerekmektedir.) 

6.Her meslek lisesi kendi okulunu tanıtacak katlanabilir broşür ve afişler hazırlayacaklardır. 

7.İlçemizde bulunan tüm ortaöğretim kurumlarını ziyaret ederek özellikle 9. ve 10. sınıflarında Meslek ve Teknik 

Eğitimi Tanıtım ve Yöneltmeye yönelik seminer düzenlemek. 

8. Toplantıda alınan karar gereği her meslek lisesi aşağıda belirlenen tarihte kariyer günü yapacaklardır. Eğer 

isterlerse kariyer gününü ilçemizdeki her hangi bir ortaokulda ortaokulu bilgilendirerek düzenleyebileceklerdir. 

Ahi Evran MTA Lisesi Mayıs ayını 3.haftası PAZARTESİ günü 

Çubuk MTA Lisesi Mayıs ayının 2.haftası PERŞEMBE günü 

Fatih Sultan Mehmet MTA Lisesi Mayıs ayının 3.haftası PERŞEMBE günü 

Gevher Nesibe MTA Lisesi Mayıs ayının 1.haftası PAZARTESİ günü 

Hayri Aslan MTA Lisesi Mayıs ayının 2.haftsı PERŞEMBE günü 

Mesleki Eğitim Merkezi Mayıs ayının 4.haftası PAZARTESİ günü 

Gerçekleşecektir. 
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9.Meslek Liseleri ilçemizde bulunan ortaokullara kendi okullarını tanıtmak için hazırlayacakları tablo ve grafikleri 

mesleki ve teknik eğitimi tanıtım ve yöneltme komisyonu yardımıyla uygulayacaklardır. 

10.Her meslek lisesi kendi okullarını tanıtmak amacıyla ortaokullarla işbirliği yapabileceklerdir. 

11.Müsteşarlık Makamının 2007/30 sayılı genelgesi ve İl Milli Eğiti Müdürlüğünün direktifleri çerçevesinde her yıl 

her ilçe kendi ilçelerinde bulunan meslek liselerinin katılımlarıyla ortaokul ve ilçe halkına fuar tertip ettirilmektedir. 

Bu yıl da böyle bir fuar kararı verildiğinde ilçe fuar tertip komisyonu oluşturulacaktır. 

30 Ekim 2017 gün ve saat 14.00 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer İPEK başkanlığında Mesleki Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda İlçe Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Komisyonu toplanarak 

yukarıdaki kararları oybirliği ile alınmıştır. 

Şube Müdürümüz Ömer İPEK gündemimizin altıncı maddesi olan Mesbil ve Kariyer rehberliği konusunda da size 

Namık Kemal ÖZER bilgi verecektir dedi. 

Namık Kemal ÖZER Tüm ortaokullar ile liselerimiz Ankara metef ve USB(Mesleki bilgilendirme sistemini okullarını 

web sitesine ekleyeceklerdir. Bu konu Geçen yıl bütün okullarımız web sitesine aldı. Bu sitenin güncellenmesi 

gerekmektedir. 

Ayrıca biliyorsunuz ki bu yıl TEOG kalktı. Şuana kadar onun yerine hangi sistemin geleceği belli değil. Umarım 

meslek liselerimizin lehine bir sistem gelir. Şu an bu sistem bizleri etkilemiyor sadece sene sonu tercihlerde 

ihtiyacımız olacak. Biz tanıtımımızı kendi meslek liselerimize öğrencilerimizin ilgi, istek ve yetenekleri 

doğrultusunda okulumuza tercihlerini sağlamaktır. Dedi. 

Şube Müdürümüz Ömer İpek Dilek temennileri olup olmadığını sordu. Komisyonun inşallah bu yıl geçen yıldan 

daha iyi olur cevabını aldı. Bunun üzerine Şube Müdürümüz Ömer İPEK Arkadaşlar Komisyonun Tek Amacı vardır. 

Ya da Tek Sloganı Öğrencinin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda lise seçmesini sağlamaktır. Lise seçmek 

meslek seçmektir. Dedi ve katılımlarından dolayı komisyon üyelerine teşekkür etti.  

 
 
 
 
 Komisyon BaĢkanı                 üye                        üye                           Üye 
Ömer ĠPEK                       Halis DEMĠRGĠL     Muhterem BAYRAK    Halil TÜRK 
ġube MÜDÜRÜ                Ahi EVRAN MTAL. Çubuk MTAL.             Mes. Eğit. Merkezi 
                                          Müdür Yardımcısı  Müdür Yardımcısı       Müdür Yardımcısı 
 
 
 
 
 
Üye                          Üye                         üye                     Üye                  Üye 
Dilek YILMAZ      Fazilet ÜNLÜ         Özden GANAL    Sevda AYYIL Ali ÖZMEN 
Gevher NESiBE    Öğretmen               Öğretmen           Öğretmen       Öğretmen 
 MTAL.Md.Yrd 
 
 
 
      Üye                                  Üye              Üye 
  Aynur DEMĠRCĠ                                    Süleyman DEMĠRCĠ               Tufan BULUT 
Hayri ASLAN MTAL                                        Öğretmen              Öğretmen 
 
 
 
    Üye                     Üye                                    Üye                                     Üye 
Ġlhan MUTLU      Ġdris YILMAZ                Hamza BOZDOĞAN        Namık Kemal ÖZER 
   Öğretmen           Ġlçe MEM                         Ġlçe MEM                            Öğretmen        


