
VETLAM Projesinin Amacları:  

•  Mesleki ve teknik eğitim sistemlerinin kalitesini ve etkinliğini geliştirmek; 

• Tüm ilgili paydaş ve sivil toplum örgütlerin işbirliği ile eğitim standartların 

geliştirilmesi amacıyla mesleki eğitim sisteminin reformu için strateji geliştirmek ve 

uygulayabilmelerini sağlamak  

• Ekonomi ve insan kaynaklarının geliştirilmesine ve dezavantajlı grupların sosyal ve iş 

hayatına dahil edelimelerine katkı sağlamak 

 

Malta ve Çalışma Gezilerinin Amaçları:  

Çalışma gezileri, şgücü piyasasında yeniden eğitim ve yeniden entegrasyonu, mesleki eğitim 

kalitesinin iyileştirilmesi ve çıraklık sisteminin oluşturulmasında iş dünyasının katılımı ile 

ilgili faaliyetlerin bir parçası olarak görülmektedir..   

 

KKTC ekonomisinin izole olmasından dolayı birçok paydaşların AB ülkelerinde en iyi 

uygulamalarda sınırlı bilgiye sahitir. Dolayısıyla, farklı ülkelerde çeşitli paydaşlar arasında 

nasıl işbirliğin gerçekleştiğini öğrenebilmek, onların rollerini anlayabilmek ve farklı paydaşlar 

arasında işbirliğin ve fikir birliğinin önemini öğrenebilmek için Projedeki tüm paydaşların 

aynı inceleme gezilerine katılmaları genel proje hedeflerine faydalı olacaktır.  Buna ek olarak, 

ve yeterli fona bağlı olarak, spesifik hedef gruplarına yönelik başka inceleme gezileri de 

gerçekleştirilecektir, örneğin kariyer danışmanlığı ve hayat boyu öğrenme, çıraklık sistemleri, 

aktif işgücü piyasalarını incelemek gibi.  

 

Proje Başlangıç Aşaması süresince paydaşların da önerileri doğrultusunda, Proje, “AB 

ülkelerinde en iyi uygulama” genel kavramı yerine “seçilen ve karşılaştırılabilen AB ülkeleri” 

olarak değiştirilmiştir. Dolayısıyla, KKTC ile ekonomik ve eğitim yonunden benzerlikler 

gösteren,  büyük dönüşümler geçirmiş, kapalı ekonomilerden açık ekonomilere geçiş yapmış 

ülkelere odaklanmayı hedeflemektedir.  

 

Malta ziyareti de, Maltanın küçük bir devlet olması, ekonomisinin küçük işletmelere dayalı 

bir ada ülkesi olması ve Mesleki Teknik Eğitim alanında son yıllardaki çalışmalarını takip 

edip paylaşmak için KKTC ile karşılaştırılabilir iyi bir örnek olması dolayısıyla seçilmiştir. 

 

Katılımcıların Listesi: 

Mr. Ali Yonel – Müsteşar- Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Ms. Nilgun Sefik –Müsteşar – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Mr. Metin Gultekin –Müdür –- Mesleki Teknik Öğretim Dairesi- Milli Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 

Mr. Yusuf Onderol – Mudur- Çalışma Dairesi - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 



Mr. Tahsin Berk– Müdür - Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi- Milli Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanlığı 

Mr. Bahadır Mahmutoglu – Esnaf ve Zanaatkarlar Odası 

Ms. Vasviye Baltaci – Sanayi Odası 

Ms. Gulsen Hocanin – Müdür Muavini- Ataturk Meslek Lisesi / MEYAP proje 

koordinatoru– Mesleki Teknik Öğretim Dairesi- Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Ms. Sebnem Pekdogan – Mesleki Teknik Öğretim Dairesi - Milli Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanlığı 

 

TASLAK PROGRAM: 

➢ Eğitim, Gençlik ve İstihdam Bakanlığına ziyaret, Müsteşar ve Mesleki Teknik 

Öğretim Dairesi Müdürü ile toplantı 

➢ Sosyal İşler Bakanlığına ziyaret, Müsteşar ve ilgili Bakanlık Müdürü ile 

toplantı 

➢ MCAST Enstitüsünü ziyaret – çıraklık programları, müfredat geliştirme ve 

izleme yöntemleri, ve çalışma yapısı ile ilgili bilgi alma 

➢ Malta Yeterlilikler Konseyini (MQC) ziyaret, Yönetim Kurulu ile toplantı 

➢ Yeterilikler, sertifika ve diploma programları ile ilgili bilgi alma 

➢ MQC akreditasyon programları ve kalite güvence mekanizması ile ilgili bilgi 

alma     

➢ Malta Yeterlilikerin Tanınması Bilgi Merkezini (MQRIC) ziyaret ve Yönetim 

Kurulu ile toplantı – görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgi alma  

➢ Profesyönel Derneklerle toplantı: Malta Profesyonel Dernekler Federasyonu, 

Malta Mühendisler Derneği …        

 


