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ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

DAĞtTlM YERLERİNE

ııgi: Hatay İı ı,ılııı Eğitinı Müdürlüğünün 25.03.20l9 tarih ve 608 l 136 sayılı yazısı.

E}akanlığıını zın "2023 Eğitim Vizyonu" kapsaınında, mesleki ve teknik eğitimin tanıtıınııra

yönelik yönlendirme ve rehbİrlik dijital platformu olarak oluşturulan "Mesleğim HaYatım"

İortalinden l|gi yazı ekindeki açıklamala-r doğıultusunda yararlanılarak gerekli çalışmaların YaPılması;
i,htps://meslğimhayatim.meb.ğov.tr" adresinde yayınlanan portala, okul/kurum internet saYfalarında

erişİm imkanıİağlayacak şekilJe bağlantı verilmesi ve yayınlanmasının sağlanması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini arzlrica ederim,

Mustafa UÇMAN
Müdür a.
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Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 90757378-821.99-E.5928768

Konu : "Mesleğiın Hayatım" Portalı

2|.03.20l,9

DAGITIM YERLERINE

iıgi: a) 30/03/2007 tarih ve B.08.0.MÜg.o.ız.oz.O0i668 sayılı 2007/30 No'lu Geıielge.

b) 02106120|6 tarih ve 907 5'73'78-82 l .E.6l 08689 sayılı yaz|m:z.

c\ |5l05l20l7 tarih ve l0.06.02_F,.6892193 sayılı 2017/l6No,lu Genelge.

d) | 5 l 02 l 20 |8 tarih v e 907 57 37 8-200.E .3297 2 8 3 sayılı y aAmv.

Ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacı çerçevesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve kişilik

özelliklerinin oıtaya çıkarılması, başarılı ve mutlu olabilecekleri bir mesleği seÇmeleri iÇin meslekler

hakkında bilgilendiritmeleri, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkiırin güÇlendirilmesi

ülkemizde inİan kaynağının yeİiştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedİr. İş dünyasının ihtİyaç

duyduğu alanlarda nitelikli iş gücünün yetiştiriln,ıesine katkı sağlamak ve eğitim-İstihdaın-üretİm

bağıanİrsının sağlıklı bir zeminde yürütülınesini sağlamak aınacıyla yapılan çalışmaları bir araYa

getirmek için B akanl ı ğımızca " Mes leğim, Hayatım " porta l ı oluşturulmuştur.

''Mesleğim Hayatrm" portalında; mesleki ve teknİk ortaöğretİm okullarının tanıtım ve

yönlendirme faaliyetleri, "e-devlet" entegrasyonu ile ustalık-kalfalık belgelerine erişim, mesleki ve

İeknik Anadolu lisesi mezunu öğrencilerine yönelik güncel iş ilAnlan, staj eğitiıni ile ilgili bilgiler,

mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerine yönelik yuıt dışı eğitİm olanakları, yurt/burs İmkAnları,

öğreırcileriınizin projeleri ve başarı hikayeleri ile öğretmenlerin mesleki ve teknik eğitim kurs

verilerine erişimi gibi birçok alanda hizmet sunulmaktadır. Ayrıca portalda; Türkiye'deki bütün

Ar_Ge ve Teknoloji Geliştirme Merkezlerine, dijital dönüşüm ile mesleki ve teknik eğitimin yeniden

yapılandırılması |alışmalarında kullanmak izere oluşturulan "mesleki eğitim haritasl"na da

ulaşılmaktadır.

''https://meslegimhayatim.meb.gov.tr" adresinde yayınlanan portala, sosyal medYadan

ulaşılması da mükündür. Öğrencilerimizi, öğrctmenleri, mezunları, yöneticileri, aileleri, sivil toPlurır

kuruluşlarını, işverenleri ve kurumsal paydaşları ilgilendiren içeriğe salrip olan bu portalın;

A İllİlç"Milli Eğitim Müdiirlükleri ile okul/kurum internet sayfa

'U şehilae bağlantı verilmesi ve yayınlanmasının sağlanması,
larında erişim iııkanı sağlayaca

. İıgi (a),(b),(c) ve (d) yazılarla yürütiilen mesleki ve teknik eğitim tanıtım faaliyetleri kapsamında

portal hakkında gerekli bilgilendirmelerin ve tanıtımların yapılması,

ı Özellikle ortaokul 8 inci sınıf ögrencileri başta olmak üzere, meslekİ ve teknİk eğitiıne

yönlendirme ve rehberlik çalışınalarında portal içerisinde yer alan bilgilerden yararlanılması

gerekmektedir.
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Bakanlığımızın "2023 Eğitiın Vizyonu" kapsamında, mesleki ve teknik eğitimin tanütımına

yönelik yönlendirme ve rehberlik dijital platfonnu olarak oluşturulan "Mesleğiın Hayatıın"
portalinden açıklamalar doğrultusunda yararlanılarak gerekli çalışmaların yapılması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini arzlrica ederim.

Mahmut Özpn
Bakan a.
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