
METEK III, 
ÖĞRETMENLERİN 
MESLEKİ 
GELİŞİMİNE 
ODAKLANIYOR

GELECEĞE 
EL VER, 
GELECEĞE 
YÖN VER!

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 
mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılması hedefiyle METEK III 
projesini hayata geçirdi. Öğretmen ve idarecilerin gelişimine katkı 
sağlamak, kaliteli eğitime katkı sağlamanın önemli yollarından 
birisidir. Hem mesleki ve teknik eğitimde yer alan öğrenciler, hem 
de ortaöğretime geçecek öğrenciler için mesleki ve teknik eğitim 
cazip bir seçenek haline getirilmelidir. Bu amaçla başlatılan METEK 
III projesi, “Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerini” kurarak, Eğitim ve 
Öğretimde Avrupa Kalite Güvencesi ile uyumlu biçimde mesleki ve 
teknik eğitimin gelişmesine katkı sunacaktır. 

“Mesleki ve teknik eğitimde 
paradigma değiştiren, bugün 

Türkiye’nin gündemine oturtan 
Bakanımızı tebrik ediyorum. 

Güçlenen meslek liseleri 
Türkiye’ye güç katmaktadır.”

“2012 yılından bu yana 
desteklediğimiz projelerle 
mesleki ve teknik eğitimin 

kalitesinin artırılmasına katkı 
sağlıyoruz.”

“METEK III Projesi ile 
mesleki ve teknik eğitimde 

görev alan öğretmen ve 
personelin, Avrupa politikaları 
kapasitesinde geliştirilmesi 

ve mesleki eğitimin çekici bir 
seçenek olarak sunulması 

hedeflenmektedir.”

“Artık ne bildiğimiz 
değil, bildiklerimizi nasıl 
uyguladığımız önemli. 

Gençler, Ustalık Belgesini 
aldıktan sonra da 

ilerlemeliler.”
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Projenin en önemli faaliyetlerinden birisi olan 3000 mesleki 
ve teknik alan öğretmeninin iş başında eğitimi için hazırlık 
çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca, öğretmenlere mesleki yabancı 
dil, uygulamalı matematik ve fen eğitimleri verilerek yetkinlikleri 
geliştirilecektir. Tüm  bu çalışmalar öğrencilerin iş dünyasının 
ihtiyacı ve son gelişmelere uygun eğitim almalarına katkı 
sağlayacaktır. Yapılan saha araştırmaları ile eğitimlerin içerikleri ve 
materyallerini öğretmenler için dikkatle hazırlanmaktadır. 

Sadece eğitimcilerin gelişmesini değil, iş birliğini de kaliteli eğitim için 
önemseyen METEK III okullar, kamu kuruluşları ve özel sektör arasın-
daki iş birliğinin artırılmasını hedefliyor. Bu nedenle mesleki ve teknik 
eğitim alanına katkı sağlayacak bileşenlere “Geleceğe El ver, Gelece-
ğe Yön Ver!” diyor. Karşılıklı görüş alışverişi ile daha kaliteli eğitime 
destek verilmesini amaçlıyor. 
Geleceğe yön vermek için hayata geçen proje kapsamında mesleki ve 
teknik eğitimin güçlendirilmesi için İstanbul, Kocaeli, Bursa, Denizli, 

Antalya, İzmir, Adana, Sivas, Konya, Eskişehir, Trabzon, Hatay, Kahra-
manmaraş, Erzincan, Samsun, Tekirdağ, Kayseri, Afyonkarahisar, Ga-
ziantep, Manisa, Çanakkale, Kırşehir, Zonguldak, Malatya Ve Ankara 
olmak üzere 25 il, pilot olarak belirlenmiştir.  Belirlenen pilot şehirler-
de, mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi ve kalite uy-
gulamalarının yaygınlaştırılması için “Mesleki ve Teknik Eğitim Kalite 
Güvence Kurulu” kurulacaktır. 
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“Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin 
Kalitesinin Artırılması” projesinin açılış etkinliği 28 Ekim’de Ankara’da gerçekleşti. 
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Sosyal medyada bİzİ takİp edİn!
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HAZIRLIKLARINI
TAMAMLADI
Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla 
Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik 
Yardım Projesi, Mart 2021’den itibaren çalışmalarını 
sürdürüyor. 
Saha ziyaretleri, idareci ve öğretmenlerle görüşmeler, 
eğitimler, çalıştaylar, kamu& özel sektör iş birliğini geliştirme, 
eğitim ihtiyaç analizi gibi konularda çalışmaları tamamlayan 
METEK III, bundan sonra yapılacak aktivitelere hazırlanıyor. 

4 İLDE 
SAHA 
ZİYARETİ 
GERÇEKLEŞTİ

25 Pilot ilden 3000 
Mesleki Ve Teknik Alan 
Öğretmeni İş Başında 
Eğitim Faaliyetine dâhil 
olacak. 

Eskişehir ile başlayan saha ziyaretleri, Ankara, 
Kayseri ve Kırşehir ile devam etti. Kalite İzleme 
Araçları konusuna yönelik olarak yapılan saha 
ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdürlükleri baş-
ta olmak üzere 15 Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ziyaret edildi. İdareci ve öğretmenler ile 
Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Güvence Sis-
temi ve Kalite İzleme Araçlarına yönelik olarak 
görüşmeler yapıldı. Mesleki ve Teknik Eğitimde 
Kalite Güvence Sistemi kapsamında uygulanan 
Öz Değerlendirme uygulamalarının son kullanı-
cıları ile yapılan görüşmelerde, araçların kullanı-
mı ve Öz Değerlendirme uygulamalarına yönelik 
tecrübelere odaklanıldı. 
Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleştirilen 
saha ziyaretleri sonucunda toplanan veriler Ka-
lite İzleme Araçlarının güncellenmesi ve gelişti-
rilmesi amacıyla kullanılacak. 

3000 Mesleki ve Teknik alan öğretmenleri için gerçek-
leştirilecek iş başında eğitim faaliyetine hazırlık yapıl-
dı. Doğru ve verimli eğitimlerin tasarlanabilmesi için bir 
dizi çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştaylarda mesleki ve 
teknik alan öğretmenleri, uzmanlar ve sektör temsilci-
leri yer aldı. Temmuz ayında Eskişehir’de başlayan ça-
lıştay serisi Kocaeli ve Samsun’dan sonra Gaziantep’te 
sonlandırıldı.  Her bir çalıştayda yaklaşık 84 katılımcı 
yer aldı. Çalıştaylarda projenin 25 pilot alanına yönelik 
olarak, öğretmenlerin özel alan yeterlikleri üzerine ça-
lışmalar yapıldı. Çalışmalar sonucunda eğitim ihtiyaç 
analizinin hazırlanmasına temel sağlandı. 

Çekirdek Çalışma Grubu 14 katılımcı ile oluşturuldu. Mesleki 
ve Teknik Eğitimde Kalite Güvence Sistemi konusu üzerinde 
çalışmalara başlayan Çekirdek Çalışma Grubu 6-8 Ekim tarih-
lerinde Ankara’da 3 günlük bir eğitim düzenlendi. Ankara’da 
gerçekleşen eğitimde Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Gü-
vence Sistemi üzerine bilgi paylaşımında bulunuldu. Mevcut 
uygulamalar üzerinde tartışmalar yapıldı. Çekirdek Çalışma 
Grubu aracılığıyla kamu ve özel sektör iş birliğinin, Mesleki 
ve Teknik Eğitimde Kalite Güvence Sistemi bağlamında iler-
lemesi ve karşılıklı görüş alışverişi yapması ile daha kaliteli 
bir mesleki ve teknik eğitime ulaşılması amaçlanıyor. Kalite 
Güvencesi Çekirdek Çalışma Grubu çalışmalarına bir çalışma 
ziyareti ve eğitimler ile devam edilecek.

18-23 Ekim tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen çalış-
tayda mesleki ve teknik alan öğretmenleri ve uzman-
lar yer aldı.  6 gün süren çalıştay sonucunda 25 pilot 
alanına yönelik geliştirilen soru bankaları, eğitim ih-
tiyaç analizi envanteri geliştirilmesi için kullanıldı. İş 
başında eğitim faaliyetinin doğru ve etkili planlanması 
için önemli adımlardan birisi olan eğitim ihtiyaç analizi 
envanteri, projenin 25 pilot ilinde görev yapan 25 pilot 
alanın öğretmenlerine yönelik olarak uygulandı. Eğitim 
ihtiyaç analizi envanterine 8000’den fazla yanıt alındı. 
Envanterin sonuçları doğrultusunda iş başı eğitimlerin 
programları geliştirilecek. 

Eğitim ihtiyaç analizi 
için soru bankası 
geliştirilmesine yönelik 
çalıştay İzmir’de yapıldı. 

Mesleki ve Teknik Eğitimin 
Paydaşı Kurum ve Kuruluşlar, 
Sosyal Ortaklar ve Pilot 
İllerin İl Koordinatörleri Bir 
Arada!

Medya ve iletişim 
sektörünün önde 
gelen temsilcileri 
Mesleki ve Teknik 
Eğitim için bir araya 
geldi. 

METEK III 2. Yönlendirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Millî 
Eğitim Bakanlığı, AB Türkiye Delegasyonu, İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Program Otoritesi ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Dairesi 
Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, KOSGEB, YÖK, TOBB, TESK, 
TİSK, TÜSİAD, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve projenin 25 pilot ilini temsilen Millî 
Eğitim Müdürlükleri toplantıda yer aldı. Son altı aylık faaliyetler sunuldu 
ve sonraki altı aylık dönemde gerçekleştirilmesi planlanan aktiviteler 
aktarıldı.  Mesleki ve Teknik Eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik 
olarak paydaşlar bilgilendirilerek görüşleri alındı. Türkiye’de son 

dönemde meslek ve teknik eğitimde gelişim alanlarının uygulandığı 
ve uygulanmaya devam edileceği üzerinde durulan toplantıda “Sanayi 
ve okul işbirliklerine önem verilmesiyle gelişecek mesleki ve teknik 
eğitim, tüm mesleki ve teknik eğitimin paydaşlarının katılımı ve 
katkılarıyla ilerleyecektir” mesajı verildi. 

Okul & sanayi iş birliklerinin merkezi ise yakın zamanda kurulacak 
olan Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri olacak. 

“Geleceğe El Ver, Geleceğe Yön Ver” sloganıyla 
yola çıkan METEK III projesi kapsamında Mesleki 
Ve Teknik Eğitim algısının güçlendirilmesi 
için Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte iletişim 
sektörü de kolları sıvadı. 27-28 Eylül tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirilen çalıştayda Milli Eğitim 
Bakanlığı, medya ve iletişim sektörünün önde 
gelen temsilcileriyle bir araya geldi. Mesleki ve 
Teknik Eğitim algısını güçlendirmeye yönelik 
iletişim çalışmaları tasarlandı. Mesleki ve teknik 
eğitime yönelik çalışan sosyal ortaklar, haber 
ajansları, Marketing Türkiye, Gazeteciler Cemiyeti, 
Türkiye’nin önde gelen iletişim, halkla ilişkiler (PR) 
ve dijital ajansları çalıştayda bir araya gelerek 
mesleki ve teknik eğitim algısının iyileştirilmesine 
yönelik iletişim kampanyaları geliştirdiler.  
Eylül ayında Türkiye genelinde Mesleki Ve Teknik 
Eğitim algı anketi yapıldı. Bu anket 4300’ü aşkın 
kişi tarafından yanıtlandı. Ankara Çalıştayında, 
Mesleki ve Teknik Eğitimin algısının güçlendirilmesi 
için yapılan iletişim çalışmalarında bu anketin 
sonuçları dikkate alındı. Anket sonuçlarına göre; 

Mesleki ve Teknik Eğitim Türkiye’nin ekonomik gelişimi 
için kritik bir role sahip olduğu, ancak eğitim, özel sektör 
ve kamu kurumları iş birliklerinin güçlendirilmesi gerektiği 
sonucu ortaya çıkmıştır. 


