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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 62045208/604.01.03/4197785 20/04/2015
Konu: Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları

Mezunlarının İzlenmesi

………………………………….VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Tanıtım, Mezunları İzleme,
İstihdam, Meslekî Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yönergesi.

c) 14.12.2007 tarihli ve B.08.0.EGD.0.33.13.00.-30/5088 sayılı Genelge.

Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanların web tabanlı olarak
izlenerek; bu kurumlarda verilen eğitimin öğrencilere kazandırdığı meslekî yeterlikleri ve bu
yeterliklerin iş hayatının taleplerine uygunluğunu, mezunların istihdama katılım durumunu ve
işletmelerin meslekî ve teknik eğitim veren kurumlardan beklentilerini tespit etmek amacıyla
Bakanlığımızca, “Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının İzlenmesi
Projesi”nin 2007 yılından itibaren ülkemiz genelinde uygulamaya konulduğu bilinmektedir.

Kamuoyunda “e-Mezun Projesi” olarak da bilinen Proje kapsamında yapılan izleme
çalışmaları, ilgide belirtilen mevzuat çerçevesinde, Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri
(MEBBİS) modülleri içerisinde yer alan e-mezun web portalı (http://emezun.meb.gov.tr)
üzerinde yayımlanan ve mezun öğrenciler ile bu öğrencilere istihdam imkânı sağlayan
işverenler tarafından doldurulan “elektronik veri toplama araçları” üzerinden
gerçekleştirilmektedir.

Bakanlığımızca yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu portalda yer alan elektronik
veri toplama araçları (anketler) ve portal arayüzü revize edilerek daha işlevsel hale
getirilmiştir.

Mezunların izlenmesi ile ilgili çalışmaların ülkemiz genelinde tüm tarafların desteği ve
katılımı ile yürütülmesi, etkili ve verimli olarak sürdürülebilmesi için ilgi (a) Yönetmelik, ilgi
(b) Yönerge ve ilgi (c) Genelge hükümleri ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine, okul
yöneticilerine ve öğretmenlere önemli görev ve sorumluluklar getirilmiştir.

Bu kapsamda, mezunların izlenmesi ile ilgili çalışmaların ülkemiz genelinde titizlikle
uygulanması bakımından;

1. Meslekî ve teknik eğitimle ilgili iyileştirme çalışmalarına önemli katkılar sağlayan
mezunların izlenmesi ile ilgili iş ve işlemlerin, ilgide belirtilen mevzuat çerçevesinde
yürütülmesi sağlanacaktır.
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2. Toplantı, seminer vb. etkinlikler düzenlemek suretiyle, e-Mezun web portalının
(http://emezun.meb.gov.tr) ilinizdeki meslekî ve teknik ortaöğretim okul ve
kurumlarının çalışanlarına, öğrencilerine, velilerine, mezunlarına ve işverenler ile diğer
kurum ve kuruluşlara tanıtılması ve ilgili tüm taraflarda farkındalığın artırılarak
desteklerinin alınması sağlanacaktır.

3. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul müdürlüklerimiz gerekli tedbirleri alarak
öğrencilerimizden 2007-2008 eğitim-öğretim yılı ve sonrasında mezun olanlara ve
işletme yöneticilerine e-mezun web portalında (http://emezun.meb.gov.tr) yer alan
anketleri, portalda yer alan “mezun” ve “işveren” girişlerini kullanmak suretiyle
doldurmalarını sağlayacaklardır.

4. Anketleri web sayfası aracılığı ile dolduramayan mezun ve işverenlere ise okul
müdürlükleri, işletmelerde beceri eğitiminde görevlendirilen koordinatör öğretmenler
aracılığı ile el ile doldurtacakları anket formlarını “okul” girişi kullanılmak suretiyle
sisteme girişlerini sağlayacaklardır.

5. Daha çok kullanıcıya ulaşmak amacıyla okul ve kurumlarımızın web sayfalarından link
verilmek suretiyle e-Mezun “http://emezun.meb.gov.tr” portalına erişim sağlanacaktır.

6. Mezunların izlenmesi çalışmaları ile ilgili soru, görüş, öneri ve taleplerin iletilmesi için
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
Uzmanları Fikret YALIM ve Feridun SAKA (Tel: 0312 413 24 45-65) ile iletişim
kurulabilecektir.

Bilgilerinizi ve mezunların izlenmesi konusunda ilgi (a) Yönetmelik, ilgi (b) Yönerge ve
ilgi (c) Genelge hükümleri gereğince il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve meslekî ve teknik
ortaöğretim okul/kurum müdürlüklerince yapılması gereken iş ve işlemlerin herhangi bir
gecikmeye mahal verilmeden ve gerekli hassasiyetin gösterilerek yürütülmesi hususunda
gereğini önemle rica ederim.

Osman YILDIRIM
Bakan a.

Genel Müdür V.

DAĞITIM:
B Planı


