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Mesleki Teknik Öğretim Dairesi 

2016 Faaliyet Raporu 

 

•  Ortaokul 8. Sınıflarda okuyan tüm öğrencilerin meslek lisesi tercihlerinin belirlenmesi 

ve alanlara yerleştirilmeleri dairemiz tarafından yapılmıştır. Yaklaşık 920 öğrencinin 9. 

Sınıflara yerleştirilmeleri sağlandı. 

 

•  Başbakanlık AB Müktesebatına uyum çalışmaları Meslek Eğitiminde Karşılıklı 

Niteliklerin tanınması faslı Dairemiz tarafından yürütülmektedir. Buna bağlı olarak 

“Mesleki Eğitim Yasası”  Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kurulunun da görüşü alınarak 

hazırlanmıştır. Bu yasaya bağlı olarak 10 tüzük çalışması yapılarak tamamlanmıştır. AB 

müktesabatına göre otomatik olarak tanınan 7 meslek grubu ( doktorluk, diş hekimliği, 

eczacılık, veterinerlik, mimarlık, hemşirelik, ebelik) temsilcileri ile taslak tüzük 

çalışmaları tamamlandı. 

 

•  Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları işlemleri 

Dairemiz tarafından sürdürülmekte ve KKTC İrtibat Bürosu olarak çalışmaktadır. 

 

•   Dairemiz  tarafından sürdürülen Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Açık 

Öğretim Kurumları işlemleri KKTC İrtibat Bürosu tarafından, 2016 yılında üçdefa Açık 

Öğretim Lisesi ve ikidefada Açık Öğretim Ortaokulu sınavı yapılmıştır.  

Açık Öğretim Lisesi sınavlarına;  Ocak 2016 döneminde 580 öğrenci,  Mayıs 2016 

döneminde 682 öğrenci,   Ağustos 2016 döneminde 312 öğrenci katılmak için kayıt 

yenilendi.  

 

•   Açık Öğretim Ortaokul sınavlarına Ocak 2016 döneminde 148 öğrenci   Mart 2016 

döneminde 105 öğrenci,   Haziran 2016 döneminde 102 öğrenci katılmak için kayıt 

yenilemiştir.  

Lefkoşa Merkezi Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklular içinde cezaevinde sınavlar 

yapılmıştır. 

Ayrıca, Açık Öğretim Kurumları KKTC İrtibat Bürosu tarafından; 

• Öğrenci kayıt yenileme, 

• Yeni kayıt, 

• Öğrencilerin seçtiği ders kitaplarının dağıtımı (Bakanlığımız Levazım Ambarı 

tarafından), 

• Öğrencilere rehberlik hizmeti, 

• Sınavların organizasyonu, 

• Türkiye'den kuryelerin getirdiği soru kitapçıkları, havaalanından alınarak  TC 

Lefkoşa Büyükelçiliğine getirilmesi ve sınavların bitiminde Türkiye'ye 

götürülmesi için havaalanına götürülmesi gibi faaliyetlerde yapılmaktadır. 

 

 

•    Kalfalık- Ustalık sınavları yazılı ve uygulamalı olarak  6 kez yapılmıştır. Toplam 156  

kişi ustalık yazılı, 180 kişi uygulama sınavına  girmiş ve 120 kişi de Ustalık belgesi 

almaya hak kazanmıştır. Kalfalık yazılı sınavına toplam 116, uygulama sınavına 115 

kişi girmiş olup 105 kişi Kalfalık belgesi almaya hak kazanmıştır.  Çesitli ülklerden 

dairemize  ustalık ve kalfalık dekliği için müracaat eden 202 kişiden 172 kişiye  denklik 

belgesi verildi. 
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•   Meslek Liseleri Bilgi Beceri yarışmaları  Mutfak-Servis, Elektrik, Elektronik, Bilişim, 

Saç Bakım, Afiş, Fotoğraf dallarında düzenlenmiştir. Yarışmaya 106 öğrenci, 39 

öğretmen ve 53 juri üyesi katılımı ile gerçekleştirildi 

 

•    Eğitim TV’de  2016 yıl içerisinde Mesleki Teknik Öğretime ilgiyi artırmak için  

eğitimciler, mesleki eğitime taraf kurum ve kuruluşlarla  TV programları 

gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu programların BRT2 de yayınlanması sağlandı. 

 

•  Meslek Liselerine ilgiyi artırmak amacıyla meslek liselerine yeni kayıt olacak öğrenci ve 

velilerini bilgilendirmek amacıyla kamu spotu bir hafta süreyle BRT1 de kamu spotu 

şeklinde yayınlanması sağlandı. 

 

•  Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen  “Afet ve Acil Durumlara 

Hazırlık Tatbikatında dairemiz yer almıştır. 

 

•  Müdürlüğümüze bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin meslek alanlarına yönelik 

talep ettikleri hizmet içi eğitim kursları düzenlenmiş ve katılım sağlanmıştır. 

 

•  Müdürlüğümüze bağlı okullarımızın son sınıf öğrencilerinin üniversitelerin tanıtım 

etkinliklerine katılımı sağlanmıştır. 

 

•  Avrupa Birliği tarafından fonlanan “VI. Eğitim için Yenilik ve Değişim Hibe Programı” 

çerçevesinde okullara yönelik okul müdürlerine  bilgi verilerek okulların Hibe 

Projelerine başvuruları desteklenmiştir. 

 

• “VI. Eğitim için Yenilik ve Değişim Hibe Programı’ çerçevesinde hibe başvurusunda 

bulunan okulların ve sivil toplum örgütlerinin projelerinin değerlendirildiği ihale 

komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığı’nı temsilen gözlemci üye olarak yer alındı. 

 

•   Meslek Liselerinin uygulamalı eğitimde kullandıkları temrilnik malzeme alımı için 

meslek liselerine 365.000 TL kullandırıldı. 

 

•   ÖSYM sınavlarında Koordinatör Yardımcılığı görevisürdürülmektedir. 

 

•   Türkiye Meslek Liselerinde okuyan ülkemiz otellerinde staj yapmak isteyen 

öğrencilerin işlemleri, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı işbirliği ile yapılmıştır. 

 

•   Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının Bakanlığımız ile her yıl yapmış olduğu 

yarışmalarda Fotoğraf yarışmasına yönelik teknik şartnamenin hazırlanmasına katkı 

koyulmuştur. 

 

•    Açık Öğretim sınavları Açık Öğretim Fakültesi işbirliği ile  dairemiz tarafından 

koordine edilmektedir. 

 

•   Dünya Bankası yetkilileri, Başbakanlık AB Koordinasyon Birimi ile işbirliği içinde 

ülkemizdeki mesleki eğitim ve istihdama yönelik eğilimler, istihdam stratejesi 

oluşturma çalışmaları sürdürülmektedir. 
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• Hükümet Programı’nda eğitimden sorumlu bakanlık kapsamında yer alan hedeflerinin 

gerçekleştirilmesine yönelik olarak Dairemiz görev yetki ve sorumluluğu altındaki 

hedeflere yönelik olarak “Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Hükümet Programı 

Uygulama Planı” hazırlanmıştır.  

 

• Atatürk Meslek Lisesi’ne iki yeni sınıf ve Güzellik ve Saç Bakım atölyesi yapıldı, ayrıca 

öğrenci tuvaletleri yenilendi, Gazimağusa Meslek Lisesi’ne üç yeni sınıf ve kafeterya 

yapım çalışmaları sürdürülmekte, Güzelyurt Meslek Lisesi’nin bakımı sürdürülmekte, 

Karpaz Meslek Lisesi oyun alanı yenilenmiş, ayrıca diğer meslek liselerinin dış cephe 

ve sınıfları boyanmıştır. 

 

Meslek Teknik Öğretim Dairesi Tarafından Yürütülen Projeler. 

 

•  Lefkoşa Meslek Liseleri Kampüs Projesi Etüdü Projesi 

• Mesleki Eğitimde özellikle meslek eğitime devam eden öğrenci sayısının 

Avrupa Birliği Ülkelerinde olduğu gibi %60 -70 seviyelerine ulaşması ve iş 

hayatının istediği nitelikli elemanların yetiştirilmesinde Lefkoşa Bölgesi 

Kampüs ihtiyacı en önemli projemizdir. Projede Haspolat Meslek Lisesi, Sedat 

Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi ve Atatürk Meslek 

Lisesi kampüste birleştirilecektir. Bu kapsamda ihtiyaçlar dikkate alınarak 

kampus avam projesi TC İnşaat Emlak Daire Başkanlığından yardım alınarak 

hazırlanmıştır. Uygulama projelerinin çizim çalışmalarına KTMMOB ile 

başlanmış bulunmaktadır. 

 

• Meslek Liseleri Altyapı Modernizasyon (Donanım) Projesi 

• Bu kapsamda Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı okulların alanlarına göre 

donanım ihtiyaçları belirlenerek  (480,602TL) donanım alımı gerçekleştirilmiş. 

Ayrıca (18,398TL) donanımın alım çalışmaları devam etmektedir. 

 

• Laboratuvar Cihazı Alımı (MEYAP) Projesi 

• Bu kapsamda Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı okulların alanlarına göre 

donanım ihtiyaçları belirlenerek  (99,692 TL) donanım alımı gerçekleştirilmiş.  

 

• VETLAM Projesi 

• Milli Eğitim ve Kültür Bakanımız odalarla meslek alanında işbirliği 

gerçekleştirilmesi adına protokol imzalamıştır. Protokol hazırlığı dairemiz 

tarafından hazırlanmış ve organize edilmiştir. 

• Merit Otelde İşverenlere yönelik davet yapılarak meslek eğitiminde ölçme 

ve değerlendirmenin önemi konulu seminer verilmiştir. 

• Değerlendirme komite çalışmalarına katılım sağlanmıştır. 

• Yaşam boyu Eğitim Komitesi kurulmuştur. 

• Meslek standartları  DACUM yöntemi ile revize edilmeye ve yeniden 

oluşturulmaya devam etmektedir. 

• 60 öğretmenimize ölçme değerlendirme konularında eğitim verilmiştir. 

• Oda temsilcileri ile toplantılar yapılarak işbirliğini artırma konularında 

strateji belirlenmeye çalışılmıştır. 
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• Okul Bütçeleri Oluşturulması Projesi 

• 2017 Bütçe yılında uygulanmak üzere tüm meslek liselerinin bütçe içine 

alınması sağlanmıştır. 

• 2017 Bütçesi içerisinde okulların ihtiyaçlarına göre hazırlanan Mesleki Teknik 

Öğretim Dairesi Bütçesi okullara kullandırılacaktır. 

 
 

 

 
Meslek Liseleri Yıllara Göre Toplam Öğrenci Sayıları ( Çırak Öğrenci Sayıları Dahil) 

Öğretim Yılı 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Öğrenci Sayısı 3315 3314 3255 3651* 4398* 4443* 4270* 3572 

*Hala Sultan İlahiyat Koleji Dahil 

 

Meslek Liseleri Yıllara Göre Toplam Öğrenci Sayıları ( Çırak Öğrenci Sayıları Hariç) 

Öğretim Yılı 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Öğrenci Sayısı 3315 3080 2877 3089* 3741* 3818* 3892* 3270 

*Hala Sultan İlahiyat Koleji Dahil 

Meslek Liseleri Yıllara Göre Toplam Öğretmen  Sayıları ( Yönetici ve Öğretmenler Dahil) 

Öğretim Yılı 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Öğrenci Sayısı 560 554 547 564 584 631 610 565 

 

Meslek Liseleri Yıllara Göre Toplam Donanım Yatırım Miktarı TL 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

738,339,84 653,135,95 387,384,00 752,196,00 499,972,00 199,996,10 325,941,11 262,155,08 499,712,05 

 

Hazırlanan Yasa /Tüzük ,Taslakları 

 

Dairemiz tarafından aşağıda belirtilen yasa ve tüzük düzenlemeleri üzerinde çalışmalar 

sürdürülmektedir. 

1. Öğretmenler Lojman Tüzüğü 

2. Eğitsel Kol Etkinliklerinin Ders Saatlerine Denkliği Tüzüğü 

3. Mesleki Eğitim Yasası  

4. Yeni Mesleki Eğitim Yasasına bağlı olarak çıkacak tüm tüzükler 

5. Mesleki Yeterlilik Kurul Yasası( Başbakanlık AB Komisyonu projesinde de yer 

almaktadır.) 

6. Öğretmenler Yasası 

http://www.mebnet.net/sites/default/files/tuzukler/ae257-86.pdf
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7. Öğretmenlerin Yer Değiştirme Tüzüğü 

  

Kısa Vadeli Hedefler 

 

• Mesleki ve Teknik eğitimde modüler ve geçişli sistem daha da geliştirilerek diploma 

yanında sertifikalandırmaya geçiş sağlayacak yasal düzenlemelerin sonuçlandırılması, 

• Kişilerin mesleki nitelikleri bakımından güvenilir bir belgeye sahip olmasını sağlayacak 

“Mesleki Yeterlilik Yasası” çıkarılması ve Ulusal Meslek Standartları ve Belgelendirme 

Sisteminin hayata geçirilmesi, 

• Uluslararası kabul görmüş “Toplam Kalite Yönetimi, bireysel ve toplumsal performans 

değerlendirme, stratejik yöntem, takım çalışması ve problem çözme teknikleri” modellerinin 

sisteme uyarlanması, 

• Eğitim hizmetlerinin çağdaş eğitim bilimi ve teknolojisinin gereklerine göre 

geliştirilmesine, örgün ve yaygın eğitim sistemleri arasındaki bütünlüğün korunmasına 

üretimde kişilerin bilgilerini yenilenmesine, eğitimin sürekliliğinin sağlanmasına ve insan gücü 

ile istihdam arasındaki temel dengenin kurulması için planlı bir eğitim uygulamasına özen 

gösterilmesi, 

• Meslek liselerinin tanıtılması ve meslek liselerine ilginin artırılması yönünde etkin bir 

tanıtım çalışması yapılması, 

• Döner sermaye uygulamalarını artırmak 

• Okullar arasındaki rekabeti ve işbirliğini geliştirmek takım ruhunu pekiştirmek, bilgi 

paylaşımını sağlamak için bilgi ve beceri yarışmaları ve Mesleki Eğitim Fuarı 

düzenlenmesi, 

•  Öz değerlendirme uygulamaları için okul idaresi ve öğretmenleri bilgilendirmek. 

• Okul binalarının ve öğretmen lojmanlarının yapımı, bakım ve onarımı 

gerçekleştirilirken tüm eğitim kurumlarına çağdaş eğitimin gerektirdiği araç, gereç ve 

donanımın sağlanarak, okullarda daha modern yapı ve oluşturulması için gerekli 

önlemlerin alınması, 

•  İş hayatının mevcut ve beklenen ihtiyaçların karşılanması için iş dünyası ve meslek 

örgütleri ile işbirliğinin geliştirilmesi planlanmaktadır. 

•  E Eğitimin  devreye konulması ile birlikte okulların bilgi, öğrenci, veli, öğretmen, daire 

personeli ve diğer yöneticilerin web üzerinden iletişimi kolaylaştırılmış, standart 
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belgelendirme sistemine kavuşturulması sağlanmış olacaktır. Bunun için tüm 

okullarımızda portal kullanılması yönünde yoğun çalışma yapılmaktadır. 

• Öğrencilerin çevre bilincinin geliştirilmesi, sağlıklı beslenme ve kötü alışkanlıklardan 

kurtarılması için doğa yürüyüşleri, sosyal sorumluluk projeleri, seminer ve konferanslar 

daha da etkin hale getirilecektir. 

• Kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin gençlere yönelik gerçekleştirdiği ve 

profesyonel hayata geçişin de ilk adımı olan yarışmalara katılımı desteklenecektir. 

• Öğrencilerin işletmelerde beceri eğitim dersi ile daha fazla zaman geçirecek öğretim 

programları veya düzenlemeleri ortaya koymak. 

• Meslek Standartlarının DACUM yöntemi ile yeniden oluşturmak. 

•  “Mesleki Yeterlilik Çerçevesinin” ilanı için çalışmalar sürdürülmektedir. 

• Öz değerlendirme çalışmalarının bir sistem haline getirilmesi sağlanacaktır. 

• Köy Kadın Kurs merkezleri daha etkin hale getirilerek kaynak kullanımı daha verimli  

olması sağlanacaktır. 

• Köy Kadın Kurslarında uygulanan programların oluşturulması ve sertifikasyon 

sistemine geçişte köprü kurmak. 

•  Öğretmenlerin gelişimine katkı koyacak hizmet içi eğitim kurslarının etkin şekilde 

devamını sağlamak. 

• Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nin Hükümet Programı içerinde yapması gereken 

konular “Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Hükümet Programı Uygulama Planı” 

hazırlanan takvim ve görevli kurumlarla işbirliği yaparak sonuçlandırılmasını 

sağlamak 

• Öğretmen Yıllık Planlarının standardizasyonunu sağlamak 

• Öğretmenlerin yeni geliştirilen programları kullanmalarını sağlayacak donanımda 

olmalarını sağlayarak öğretimde interaktif yöntemleri daha da etkin kılmak 

• Okullarda iş güvenliği konularında eksiklikler tesbit edilerek bu yönde gereken gerek 

alt yapı gerekse öğretim yönleri giderilecektir. 

• Öğretmen ve öğrencilerin günümüz dünyasında en geçerli olan iletişim becerilerinin 

artırılması için destek çalışmaları artırılacaktır. 

• Dairemizin daha etkin çalışabilmesi için teşkilat yapısına yönelik iyileştirme 

çalışmaları başlatılacaktır. 

• Daha özerk okul yapı modelini oluşturulması için çalışmalar sürdürülmektedir. 
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• Okullarımız mezunlarının istihdamlarına yönelik çalışmalarda okullarımızın 

sorumluluğunu artırmak. 

• İş hayatının beklentilerine cevap verecek yeni alan/dalların açılımını sağlamak 

• Çıraklık eğitimini yaygınlaştırmak 

• Meslek Liseleri Bilgi Beceri Yarışmaları daha da etkin hale getirilecektir. 

• Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Strajetik Planını okul temelli anlayış ile hazırlamak. 

• Ustalık sınavlarının daha etkin olabilmesi için önlemler almak 

• Meslek Eğitimi yasa tasarısının yasallaşmasını ve bu kapsamda hazırlanan tüzüklerinde 

yürürlüğe konulmasını sağlamak. 

 


