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

ve alanlara yerleştirilmeleri dairemiz tarafından yapılmıştır. Yaklaşık 920 öğrencinin 

9. Sınıflara yerleştirilmeleri sağlandı. 2016-2017 öğretim yılında 3270 olan öğrenci 

sayımız, 2017-2018 öğretim yılında için artarak yaklaşık 3337 olmuştur. Önceki yıl 

mesleki eğitime giden öğrenci sayısındaki %5,6 artış bu yıl ise %2 civarında 

gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, okullarımızda alt yapı planlaması yapılarak, Atatürk 

Meslek Lisesi Gıda ve Haydarpaşa Ticaret Lisesi ve Karpaz Meslek Lisesi Turizm 

alanlarına uygulama mutfakları oluşturulmuştur. Sedat Simavi Endüstri Meslek 

Lisesi’nde 2 yeni derslik tamamlanmış, Gazimağusa Ticaret Lisesi bakım onarımı ve 

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’ne yeni tuvalet yapımı gerçekleştirilmiştir.  

Bunun yanında Girne Turizm Meslek Lisesi’ne Girne Belediyesi işbirliği ile 3 yeni 

sınıf kazandırma çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca İslam Kalkınma Bankasından 

sağlanan finansman ile Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Mobilya ve İç Mekan 

Tasarım Alanı için atölye yapım çalışmaları tamamlanma aşamasındadır. 

 

➢ Ülkemizin ihtiyacı olan harita tapu kadastro teknik elemanların yetiştirilmesi 

sağlanması adına Harita Tapu Kadastro Alanı (Haritacılık, Tapuculuk, Kadastroculuk 

ve Sondaj Teknisyenliği) bu öğretim yılında yeni bir alan olarak Sedat Simavi Endüstri 

Meslek Lisesi’nde eğitim öğretime 17 öğrenci ile başlanmıştır. 

 

➢  Tüm alanlarımızın da ülke koşullarına göre ders program güncellemeleri yapılmıştır. 

 

➢ Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları işlemleri 

Dairemiz tarafından sürdürülmekte ve KKTC İrtibat Bürosu olarak çalışmalarını 

sürdürmektedir. Ortaokul ve lise öğrenci sayısı yaklaşık 1200’dür. 

Açık Öğretim Kurumları KKTC İrtibat Bürosu tarafından; Yapılan İşlemler, 

➢ Öğrenci kayıt yenileme, 

➢ Yeni kayıt, 

➢ Öğrencilerin seçtiği ders kitaplarının dağıtımı (Bakanlığımız Levazım Ambarı 

tarafından), 

Öğrencilere rehberlik hizmeti, 

➢ Sınavların organizasyonu, 

➢ Sınavlar Türk Maarif Koleji, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Cezaevinde 

yapılmaktadır. 

 

➢ 2016-2017 öğretim yılında Kalfalık- Ustalık sınavları ile toplam 202 kişiye Ustalık 

Belgesi, 106 kişiye Kalfalık Belgesi ve 210 kişiye de Denklik Belgesi verilmiştir. 

 

➢ Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası kapsamında Çıraklık ve Meslek Eğitimi 

Kurulu’nun çalışmaları sonuçlandırılmış ve yeni mesleklerin emirname ile yasa 

kapsamına alınması çalışmaları sürdürülmektedir.  

 

➢ Mesleki Teknik Öğretim Dairesi yeni web sayfası oluşturulmuştur. 

 

➢ 2016-2017 Öğretim yılı, Meslek Liseleri arası yapılan Bilgi Beceri Yarışmaları 

tamamlanmıştır. Yarışmalar, Bilişim, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Güzellik ve Saç 



Bakımı, Mutfak, Servis, Kokteyl, Bilgisayarlı Muhasebe alanlarında yapılmış ve  

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs 

Üniversite’sinde yapılan yarışmalarda 153 öğrenci, 58 öğretmen ve 65 jüri katılmıştır. 

 

➢ Yarışmalarda Kıbrıs Mimar Mühendisler Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf 

Zanaatkarlar Odası, Lefke Avrupa Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne 

Amerikan Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğretmenleri ve sektör 

temsilcileri juri olarak görev almıştır. 2017-2018 Öğretim yılında Bilgi Beceri 

Yarışmalarının organizasyonu juri düzeyindeki çalışmaları başlatılmıştır. 

 

➢ Meslek Liselerine ilgiyi artırmak amacıyla meslek liselerine yeni kayıt yaptıracak 

öğrenci ve velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanan kamu spotu bir hafta süreyle 

BRT1 de yayınlanmıştır. Ayrıca her yıl olduğu gibi ortaokul öğretmenlerine yönelik 

eğitim seminerleri yapılmış ve okul tanıtımları için hazırlanan CD’ler okullara teslim 

edilmiştir. 

 

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

bulunan okulların ve sivil toplum örgütlerinin projelerinin değerlendirildiği ihale 

komisyonunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı temsilen gözlemci üye olarak yer 

alınmıştır. 

 

➢ Müdürlüğümüze bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin meslek alanlarına yönelik 

talep ettikleri hizmet içi eğitim kursları düzenlenmiş ve öğretmenlerin katılımı 

sağlanmıştır. Özellikle Aktif Öğrenme Becerileri, Telkari, Pasta Süsleme ve Elektrik 

dallarında yapılan kurslara yoğun 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. 

 

➢ 2017-2018 Öğretim yılında öğrencilerin kullanacakları ders modülleri okullarımızda 

ve Atatürk Meslek Lisesi Matbaasında basımı sağlanmıştır. 

 

➢ ÖSYM sınavlarında Koordinatör Yardımcılığı görevi dairemiz tarafından 

sürdürülmektedir. 

 

➢ Türkiye Meslek Liselerinde okuyan ve ülkemiz otellerinde staj yapmak isteyen 

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

 

➢ Ülkemizde yapılan Açık Öğretim Sınavları Açık Öğretim Fakültesi işbirliği ile 

dairemiz tarafından koordine edilmektedir. 

 

➢ Dünya Bankası yetkilileri, Başbakanlık AB Koordinasyon Birimi ile işbirliğinde, 

ülkemizdeki mesleki eğitim ve istihdama yönelik eğilimler, istihdam stratejisi 

oluşturma çalışmaları tamamlanmıştır. 

 



➢ İslam Kalkınma Bankası desteği ile Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde 

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Atölyesi proje çizim çalışmaları tamamlanmış 

ve inşaat tamamlanma aşamasındadır. (218,000,00$)  

 

➢ Müdürlüğümüze bağlı Haydarpaşa Ticaret Lisesi elektrik akımı ihtiyacını dengelemek 

üzere okulun tüm floresan lambaları led floresan lambalara dönüştürülmüş ve ayrıca 

okul klimalarının inverter klima sistemine dönüştürme çalışmaları sürdürülmektedir. 

 

➢ Okullarımız gerek ulusal gerekse uluslararası birçok başarıya imza atmıştır. Örneğin 

Güzelyurt Meslek Lisesi İstanbul ve Portekiz de gastronomi alanında yapılan 

yarışmalarda birincilik ödülü,  Haydarpaşa Ticaret Lisesi Kız Hentbol Takımı ise 

Türkiye Liseler arası deplasmanlı lige katılım hakkı elde ederken Gazimağusa Meslek 

Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi yapılan fotoğraf ve afiş yarışmalarında birincilik ödülü 

kazanmışlardır. 

 

➢ Meslek Eğitiminde hem sektörün gelişimine katkı koyan hem de işletmelere 

gönderilen öğrencilerin daha etkin takibine destek olan Usta Öğretici kurslarımız 

devam etmektedir. 2016-2017 öğretim yılında 46 öğrenci, 2017-2018 öğretim yılının 

birinci döneminde ise 27 öğrenciye usta öğreticilik kursu verilmiştir. Pastacı, Güzellik 

Uzmanlığı, Aşçılık, Tırnak Bakım Elemanlığı, Sıhhi Tesisat, Motorlu Araçlar 

alanlarında başvuru yapılmıştır. Bu yönde kursiyerlerin sayısını artırma ve usta 

öğretici belgeli ustaları artırmak için çalışmalar sürdürülmektedir. 

 

➢ Okul bütçelerinin yürürlüğünü sağlamak amacıyla okul müdürleri ile toplantılar 

düzenlenmiş ve bu toplantılar sürdürülerek, okul bütçelerinin uygulanması devam 

ettirilmektedir. 

 

➢ DAÜ ve MEKB arasında meslek standartlarının hazırlanmasına yönelik protokol 

imzalanmıştır. Birinci aşamada hazırlanan 12 meslek standardı dairemizin onayına 

sunulmuş ve inceleme neticesinde onay verilmiştir. İkinci aşamada yapılması 

planlanan 12 meslek standardı çalışmaları başlatılmıştır. İlk aşamada tamamlanan 

meslek standartları, basımı gerçekleştirilmiştir. 

 

➢ VETLAM Projesi kapsamında revize edilmesi ve oluşturulması planlanan seviye 3, 

seviye 4, ve seviye 5 meslek standartları revize ve oluşturma çalışmaları devam 

etmektedir. Bunlar Ahşap Doğramacı,  Ahşap Mobilya İmalatçısı,  Alçı Sıva 

Uygulayıcısı,  Ağ Teknolojileri Elemanı,  Aşçı, Bar Görevlisi, Bireysel ve Ticari 

Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı,  Bobinajcı, Duvarcı,  Dış Ticaret Elemanı, 

Elektrik Tesisatçısı, Erkek Terzisi, Fotoğraf Görüntü İşleme ve Baskı Operatörü, 

Fotoğrafçı, Frezeci, Güzellik Uzmanı, Isıtma Sistemleri Servis Elemanı, İnşaat 

Boyacısı, Kadın Terzisi, Kat Hizmetleri Sorumlusu, Kuaför (Erkek), Kuaför (Kadın), 

Makyaj Uygulayıcısı, Makyaj Uzmanı, Masaj Uygulayıcısı, Merkezi ve Endüstriyel 

İklimlendirme Sistemleri Servis Elemanı, Metal Doğramacı, Metal Sac İşlemeci, 

Mobilya Döşemecisi, Mobilya ve Dekorasyon Montajcısı, Otomotiv Elektrikçisi, 

Otomotiv Kaportacısı, Otomotiv Mekanikçisi, Otomotiv Ön Düzen ve Balansçısı, 

Pastacı Gıda Kontrol elemanı, Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü/Grafik Servis 

Görevlisi, Sıhhi Tesisat Bakım Onarımı ve Servis Elemanı, Sıvacı, Tesviyeci, Tornacı, 

Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/Üstyapı), Yapı Teknik Ressamı (Mimari/İç 

Mimari), Sigorta Acentesi Teknik Personeli, Çamaşırhane ve Kuru Temizleme 

Sorumlusu, Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Öğretmen Yardımcısı, Ön Muhasebe 



Elemanı, Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı, Pazarlama Elemanı, Bilgisayar Donanım 

Elemanı, Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi, Sağlık Sekreteri, Ön Büro 

Elemanı, Sebze ve Meyve Yetiştiriciliği, Harita Tapu Kadastro/Zemin Etüd Elemanı 

ve Sondaj Teknikerliği 

 

➢ Meslek Kursları ve Çıraklık Eğitimi ile ilgili Kıbrıs Türk Esnaf Zanaatkarlar Odası ile 

protokol imzalanmıştır. 

 

➢ Bakanlığımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında meslek standartları 

ile ilgili protokol imzalanmıştır. 

 

➢ Şehir Planlama Dairesi’nin bölgelere yönelik sürdürdüğü İmar Planlarına destek 

sağlanmıştır. 

 

➢ Mesleki Yeterlilik ile ilgili yasa tasarısı taslağı hazırlanmış ve görüş alınmak üzere     

Başsavcılık ve Merkezi Mevzuat Dairesi’ne gönderilmiştir. 

 

➢ E Devlet Projesi kapsamında Türksat tarafından sürdürülen çalışmalara dairemiz 

tarafından destek verilmektedir. 

 

➢ Tarım Bakanlığı’nı sürdürmekte olduğu Kırsal Kalkınma Stratejisi kapsamında 

yönlendirme kurulunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı temsilen dairemiz görev 

almaktadır. 

 

➢ Çıraklık Kurulu kararı ile kurulan 5 kişilik denetim ekibi Özel Okullar ve işyerlerini 

denetleyip yönlendirme yapmaya başlamıştır. 

 

➢ Okul demirbaş sayımlarına yönelik Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi ile iletişim 

kurularak okul yöneticisi, atölye şefi ve öğretmenlerimize eğitim verilmiştir. 

 

➢ Öğrencilerin iş yerlerinde uygulama yapabilmeleri için gerekli sigorta işlemleri 

tamamlanmıştır. 

 

➢ Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile düzenlemiş 

olduğu Çanakkale kamplarına katılım sağlanmış ve düzenlemelerde destek verilmiştir. 

 

➢ AB Burslarının dağıtımı ile ilgili komisyonda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 

temsilcisi olarak dairemiz yer almaktadır. 

 

➢ Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile işbirliği yapılarak Meslek Lisesi öğrencilerine 

yönelik yarışmalar ile ilgili organizasyon koordine edilmiştir. Fotoğraf ve Afiş 

Yarışmalarında teknik şartnameler ve juri tarafımızdan oluşturulmuştur. 

 

➢ İşletmelerde Beceri eğitiminde kullanılan 2017-2018 Öğretim yılı için revize edilen 

alanlara yönelik olarak geliştirilen “İş Dosyaları” ile ilgili çalışmalar 

sürdürülmektedir. Bu konu ile ilgili her okuldan sorumlu müdür muavinleri ve 

koordinatör öğretmenlere eğitim verilmiştir.  

 



➢ İşletmelerde Beceri Eğitimi Uygulamalarının daha iyi anlaşılabilmesi ve önemine 

dikkat çekmek üzere İşverenlere yönelik Kılavuz hazırlanmıştır.  Tüm alanlara yönelik 

toplantılar yapılmış ve geribildirimler alınmıştır. 

 

➢ Eğitim TV Meslek Liselerinde alanlara yönelik çekimlerine başlamıştır. Hazırlanan 

CD’ler Ortaokul rehberlerine ulaştırılarak alanların tanıtımına katkı sağlanacaktır. 

 

➢ Güzelyurt Meslek Lisesi İspanya’daki uluslararası etkinliğe katılarak Uluslararası 

Turizm Organizasyonuna üye olmuştur. 

 

➢ Dairemiz “Yaşam Boyu Eğitimler”  kapsamında Turizm Bakanlığı, Kıbrıs Türk Esnaf 

ve Zanaatkarlar Odası, Cezaevi Müdürlüğü, Lefkoşa Belediyesi, Özel Eğitim Merkezi, 

SOS Gençlik Evi ve birçok sivil toplum örgütü ile birlikte çeşitli kurslar düzenleme 

çalışmaları sürdürmektedir. 

 

➢ Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitler Birliği ile İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. 

 

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Tarafından Yürütülen Projeler. 

 

Lefkoşa Meslek Liseleri Kampüs Projesi  

 

➢ Mesleki Eğitimde özellikle meslek eğitimine 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 kampüs avam projesi TC İnşaat Emlak Daire 

Başkanlığı’ndan yardım alınarak hazırlanmıştır. Uygulama projelerinin çizim 

çalışmaları için hazırlık süreci devam etmektedir. 

 

Mesleki Eğitimin Desteklenmesi Projesi  

 

➢ 2017 yılında (311,841,18TL) donanım alımı gerçekleştirilmiş ve belirlenen diğer 

donanım alım çalışmaları devam etmektedir. 

 

➢ Mesleki eğitimi geliştirmek üzere 2017 yılı içerisinde donanım alımı için toplamda 

yaklaşık 750,000 TL harcama yapılmıştır. 

 

VETLAM Projesi 

 

➢ Milli Eğitim ve Kültür Bakanımız odalarla meslek alanında işbirliği gerçekleştirilmesi 

adına protokol imzalanmıştır. 

 

➢ Merit Otel’ de 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. 

 

➢ 24 adet Meslek standartlardı revize edilmesi sağlanmıştır.( DAÜ Haricinde) 

 

➢ 150 öğretmenimize ölçme değerlendirme konularında eğitim verilmiştir. 

 

➢ İşletmelerde Beceri Eğitimi dosyasının yeniden düzenleme çalışmaları 

sürdürülmektedir. 

 

➢ Kalfalık uygulama sınavlarında değerlendirme kriterleri yeniden düzenlenerek 

standart hale getirilmesi sağlandı. Bu kapsamda kuaförlük, güzellik ve motor 

alanlarında sınavlar gerçekleştirildi. 

 

➢ Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nin okullara dayalı stratejik planı için mevcut durum 

belgeleri hazırlandı. 

 

➢ Çıraklık ve meslek eğitimi uygulamalarını yerinde incelemek ve ülkemizdeki çıraklık 

ve meslek eğitimi uygulamalarını geliştirmek üzere İngiltere’ ye çalışma ziyareti 

düzenlendi. 

 

➢ Oda temsilcileri ile toplantılar yapılarak işbirliğini artırma konularında strateji 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

Okul Bütçeleri Oluşturulması Projesi 

 

➢ 2017 Bütçe yılında tüm meslek liselerinin bütçe içine alınması sağlanmıştır. 

 

➢ Tüm meslek liseleri için Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Bütçesi altında olmak üzere 

ödenekler ayrılarak okullara kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. 

 

➢ 2017 Bütçe yılı başlangıcından itibaren kırk değişik bütçe kaleminde okulların 

ihtiyaçlarına göre hazırlanan Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Bütçesi okulların 

ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmaya başlanmıştır.  
 

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 2017 

738,339,84 653,135,95 387,384,00 752,196,00 499,972,00 199,996,10 325,941,11 262,155,08 587,184,60 750,224,80 

 

Hazırlanan Yasa /Tüzük, Taslaklar 

 

➢ Dairemiz tarafından aşağıda belirtilen yasa ve tüzük düzenlemeleri üzerinde çalışmalar 

sürdürülmektedir. 

 

➢ Öğretmenler Lojman Tüzüğü çalışması 

 

➢ Eğitsel Kol Etkinliklerinin Ders Saatlerine Denkliği Tüzüğü 

 

➢ Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası ve ilgili tüzükler 

 

➢ Yeni Mesleki Eğitim Yasasına bağlı olarak çıkacak tüm tüzükler 

 

➢ Mesleki Yeterlilik Yasası  

 

➢ Öğretmenler Yasası değişikliği 

 

➢ Öğretmenlerin Yer Değiştirme Tüzüğü değişikliği 

 

➢ Hizmet İçi Eğitim Tüzüğü çalışması 

 

 

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 

sağlamak, 

 

➢ “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 yenilemesine, 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 ihtiyaçlarının karşılanması için iş dünyası ve meslek 

örgütleri ile işbirliğinin geliştirilmesini planlamak. 

 

➢ E eğitimin devreye konulması ile birlikte okulların bilgi, öğrenci, veli, öğretmen, daire 

personeli ve diğer yöneticilerin web üzerinden iletişimi kolaylaştırılmış, standart 

belgelendirme sistemine kavuşturulmasının sağlanması, 

 

➢ Öğrencilerin çevre bilincinin geliştirilmesi, sağlıklı beslenme ve kötü alışkanlıklardan 

kurtarılması için doğa yürüyüşleri, sosyal sorumluluk projeleri, seminer ve 

konferansların daha da etkin hale getirilmesinin sağlanması, 

 

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

profesyonel hayata geçişin de ilk adımı olan yarışmalara katılımın sağlanması, 

 

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

programları veya düzenlemeleri ortaya koymak, 

 

➢ Meslek Standartlarını DACUM yöntemi ile yeniden oluşturmak, 

 

➢  “Mesleki Yeterlilik Çerçevesinin” ilanı için çalışmalar sürdürmek, 

 

➢ Öz değerlendirme çalışmalarının bir sistem haline getirilmesini sağlamak, 

 

➢ Köy Kadın Kurs merkezlerinin daha etkin hale getirilerek kaynak kullanımının daha 

verimli olmasını sağlamak, 

 

➢ Köy Kadın Kurslarında uygulanan programların oluşturulması ve sertifikasyon 

sistemine geçişte köprü kurmak, 



 

➢ Öğretmenlerin gelişimine katkı koyacak hizmet içi eğitim kurslarının etkin şekilde 

devamını 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 tespit edilerek bu yönde gereken alt yapı 

gerekse ve öğretim yönlerini geliştirmek, 

 

➢ Öğretmen ve öğrencilerin günümüz dünyasında en geçerli olan iletişim becerilerinin 

artırılması için destek çalışmalarını artırmak, 

 

➢ Dairemizin daha etkin çalışabilmesi için teşkilat yapısına yönelik iyileştirme 

çalışmaları yapmak, 

 

➢ Daha özerk okul yapı modelinin oluşturulması için çalışmalar sürdürmek, 

 

➢ 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 Yarışmalarını daha da etkin hale getirmek, 

 

➢ Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Stratejik Planını okul temelli anlayış ile hazırlamak, 

 

➢ Ustalık sınavlarının daha etkin olabilmesi için önlemler almak,  

 

➢ Meslek Eğitimi yasa tasarısının yasallaşmasını ve bu kapsamda hazırlanan tüzüklerin 

de yürürlüğe konulmasını sağlamak. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


