
AydınMEKAS PROJESİ FONKSİYONEL UYGULAMA PLANI 
Faaliyet Amaç Sorumlu Birim Paydaşlar Zamanı 
Halk eğitim merkezleri, meslek 
liseleri, mesleki eğitim merkezleri 
müdürleri ile toplantı 

Okul müdürleri AydınMEKAS projese konusunda 
bilgilendirilecek ve sorumluluklar belirlenecektir. 

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü 

İlçe Milli Eğitim 
Müdürleri, okul 
müdürleri 

15 Aralık 2017 

İlçe Milli Eğitim Müdürleriyle 
toplantı 

İlçe Millî Eğitim Müdürleri bilgilendirilecek ve 
sorumluluklar belirlenecektir. 

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü 

İlçe Milli Eğitim 
Müdürleri 26 Aralık 2017 

İl AydınMEKAS izleme ekibinin 
görevlendirilmesi İl AydınMEKAS izleme ekibini oluşturmak 

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü 

İlçe Milli Eğitim 
Müdürleri 
İlgili okul müdürleri 

08 Ocak 2018 

Halk eğitim merkezleri, meslek 
liseleri, mesleki eğitim merkezleri 
müdürleri ile toplantı 

Okul müdürleri bilgilendirilecek ve detay sorumluluklar 
belirlenecektir. İş bölümü yapılacak ve ilgililere tebliğ 
edilecektir. Meslek okullarının müdürlerinden bir 
komisyon (MEKAS İlçe Komisyonu) oluşturulacak ve 
projenin yönetim sorumluluğu verilecektir. Komisyon 
başkanı ilçe milli eğitim müdürü olacaktır. Komisyon için 
Kaymakamlık Makam oluru alınmalıdır. 

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri 

İlçe Milli Eğitim 
Müdürleri, okul 
müdürleri 

10 Ocak 2018 

Aydın İli Ortaokul rehber 
öğretmenlerine hizmet içi eğitim 

Aydın İli Ortaokul rehber öğretmenlerine AydınMEKAS 
projesi kapsamında liderlik ve iletişim konulu hizmet içi 
eğitim verilmesi 

AydınMEKAS izleme 
ekibi 

Aydın ili ortaokul 
müdürlükleri 

11, 12, 15, 16, 
17, 18 Ocak 

2018 ile 
6, 7, 12, 13 
Şubat 2018 

Tüm ortaokul, halk eğitim merkezi, 
meslek lisesi, mesleki eğitim 
merkezi müdürleri ile toplantı 

Ortaokulların sorumlulukları konusunda bilgilendirme 
yapılacaktır. 

MEKAS İlçe 
Komisyonu 

Tüm okul müdürleri 
Ocak 2018 

Tüm ortaokul, halk eğitim merkezi, 
meslek lisesi, mesleki eğitim 
merkezi müdür yardımcısı ve 
Rehber öğretmen ile toplantı (1 
Md. Yrd. Ve 1 Rehber Öğretmen) 

Ortaokulların sorumlulukları konusunda bilgilendirme 
yapılacaktır. 

MEKAS İlçe 
Komisyonu 

Tüm okul müdür 
yardımcıları 

Ocak 2018 

Tüm ilkokulların, anaokullarının 
müdürleri 

MEKAS konusunda tanıtım yapılacaktır. Tüm okul 
müdürlükleri MEKAS Projesinin tanıtımını velilerine 
yapacaklardır.  

MEKAS İlçe 
Komisyonu 

İlkokul, anaokulu 
müdürleri Şubat 2018 



Proje açılışı 

İlçe milli eğitim müdürleri, odaların temsilcileri, sivil 
toplum örgütleri, okul müdürleri, basın temsilcileri, 
veliler, işletme sahipleri, fabrikatörler, Bakanlık 
temsilcileri, İŞKUR, KOSGEB, Kaymakamlar, uygun 
görürlerse Aydın Valisi’nin katılımıyla Proje 
duyurulacaktır.  

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü 

Tüm eğitim ve iş 
çevreleri 16 Şubat 2018 

Veli toplantıları Velilere İl Milli Eğitim Müdürlünce gönderilen videolar 
izletilecek, sunular yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Okullar Veliler 

Mart – Nisan- 
Mayıs- Haziran 

2018 

Veli ziyaretleri 
Meslek okullarından bir öğretmen, ortaokullardan bir 
öğretmen ya da 8.sınıf rehber öğretmenleri, bir rehber 
öğretmen 

Okullar Veliler 
Mart – Nisan- 

Mayıs- Haziran 
2018 

Öğrencilere mesleki yönelim 
bataryası ve diğer ölçme 
araçlarının uygulanması 

8. sınıf öğrencilerinin tümüne, 9. ve 10. Sınıf Anadolu 
lisesi öğrencilerinden akademik başarısı düşük olan 
öğrencilere uygulanacaktır. 

Rehber öğretmenler  Öğrenciler Mart 2018-
Nisan 2018 

Veli görüşmeleri 

Ölçme araçlarının uygulaması yapılan öğrencilerin 
velileri okula davet edilerek, gerekiyorsa iş yerinde, 
evde ziyaret edilerek çalışma sonuçları konusunda 
bilgilendirme yapılacaktır. Görüşmeye okul rehber 
öğretmeni, öğrencinin sınıf öğretmeni, öğrencinin ders 
öğretmenlerinden biri, okul müdür yardımcılarından biri 
ve imkânlar dâhilinde meslek erbapları ya da iş yeri 
sahipleri katılacaktır. Veli bilgilendirilecek ve meslek 
eğitimine dönük tavsiyeleri içeren bir rapor örneği 
mutlaka veliye teslim edilecektir. Raporun aslı sınıf 
öğretmenlerince MEKAS için hazırlanmış Mesleki Bilgi 
Dosyasında (MBD)saklanacaktır. Raporda toplantıya 
katılanların tümünün imzası bulunacaktır.  

Okullar Veliler Nisan – Mayıs 
Haziran 2018 

Meslek okullarına Gezi 
düzenlenmesi 

Ortaokulun bulunduğu bölgedeki Meslek okullarına 
ziyaret ederek eğitimi verilen meslek alanları ve meslek 
dallarını tanıması sağlanır. 

Tüm ortaokul sınıf 
rehber öğretmenleri 

Tüm ortaokulları ve 
Meslek okulları 

Mart – Nisan 
Mayıs 2018 

İşletme gezileri Ortaokullar ilişkilendirildiği meslek okullarının ve 
işletme temsilcilerinin rehberliğinde bölgelerindeki 

Okul MEKAS 
komisyonu, okul aile 

Tüm ortaokullar, 
meslek okulları, okul 

Mart – Nisan 
Mayıs -Haziran 



işletmelere ziyaretler düzenleyerek öğrenci ve velilerini 
bilgilendirir.   

birliği aile birliği, sınıf veli 
temsilcileri, öğrenci 
velileri,  işletme 
sahipleri veya 
temsilcileri 

2018 

Kurslar düzenlenmesi Halk Eğitim Merkezleri, Meslekleri tanınmasını 
sağlayacak kursları Meslek erbapları ile planlaması 

Halk Eğitim 
Merkezleri, Meslek 
kuruluşlar 

Halk Eğitim 
Merkezleri, Tüm 
Ortaokullar, İşletme 
temsilcileri 

Mart-Mayıs 
2018 

Öğrenme Şenliğinin Düzenlenmesi 

Meslek okulları tanıtım şenliği düzenlenmesi. Meslek 
okulları kuracakları stantlarla okullarında bulunan 
alanlarını ve dallarını tanıtırlar. Düzenlenecek panel, 
seminer, konferans vb. etkinliklerle mesleki eğitimi 
tanıtıcı çalışmalar yaparak kamuoyunu bilgilendirmek. 

Meslek Okulları 
Tüm Meslek 
Okulları, Tüm 
Ortaokullar. 

Mayıs 2018 

Okul Aylık raporu 

Ortaokullar yaptıkları tüm çalışmaları içeren raporu 
ilişkilendirilen meslek okuluna, meslek okulları 
kendilerinde gelen bu raporları birleştirerek ilçe milli 
eğitim müdürlüğüne ulaştırmalıdır. Ayrıca her okul 
raporlarındaki bu bilgileri internet üzerinden 
AydınMEKAS web sitesi ilgili veri tabanına işlemelidir. 
Meslek okulları kendi raporunu her ayın son iş günü İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılmış olmalıdır. 

Okullar İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 

Mart-Eylül 
2018 

Örnek çalışmalar 

Tüm okullar diğer okullara örnek olabilecek faaliyetlerini 
faaliyet bitiminde AydınMEKAS izleme ekibine ulaştırır. 
Bu örnek faaliyetler basın yayın yoluyla veya diğer 
okul/kurumlara doğrudan gönderilerek proje 
kapsamında faydalanmalarını sağlanır. 

Okul, ilçe MEKAS  
AydınMEKAS izleme 
ekipleri 

Tüm okullar 
Mart – Nisan - 

Mayıs - 
Haziran 2018 

İlçe Aylık raporu 
Okullardan gelen raporlar birleştirilerek ilçe raporu 
oluşturulmalı ve takip eden ayın ilk Salı günü mesai 
bitimine kadar İl’e gönderilmelidir.  

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, MEKAS 
İlçe Komisyonu 

Okullar Mart-Eylül 
2018 

İl Aylık raporu 
İlçelerden gelen raporlar birleştirilerek İl raporu 
oluşturulmalı ve İl Milli Eğitim Müdürü’ne en geç ayın 
10. Günü sunulmalıdır. Ayrıca bu rapordan Mesleki ve 

MEKAS İzleme Ekibi İlçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri 

Mart-Eylül 
2018 



teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilecek 
raporlarda da yararlanılır. 

Basın faaliyetleri 
Yapacakları programlar ile mesleki eğitimin çalışma 
hayatındaki yeri ve önemi konusunda kamuoyunu 
bilgilendirmek. 

AydınMEKAS ekibi Basın yayın 
kuruluşları 

Mart – Nisan- 
Mayıs- Haziran 

2018 
     
     
     

 


