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1.PROJE ÖZETİ 

  

 Eğitim öğretim hizmetlerinin özünde insan faktörü bulunmaktadır. Araştırmacılar 

eğitim ortamlarında motive edilmiş insanların olmamasından dolayı yapıların verimsiz 

olduğunu ifade etmişlerdir. Bu durum toplumsal değişim hızıyla doğru orantılı olarak süreklilik 

arz edecek iyileştirme hareketini ön plana çıkarmaktadır. Bu proje ile mesleki eğitim öğretim 

hizmetlerinin erişim, kapasite ve kalite üst başlıkları altında, en temel 6 ayağı olan eğitim 

ortamı, eğitimin niteliği, öğrenciler, öğretmenler, sektörle işbirliği ve velilere yönelik bir dizi 

faaliyet ağı marifetiyle etkili bir mesleki eğitim hareketi başlatılması hedeflenmiştir.  

 

İl Milli Eğitim Mesleki Eğitim Hizmetleri Biriminin koordinasyonunda, İlçe ve okul 

müdürlüklerimizin katılımcılık esasıyla gerçekleştireceği faaliyetler eğitim öğretim 

hizmetlerinde kaliteyi, verimliliği, birlik ve beraberliği artıracaktır. Mesleki Eğitime bağlı 

kurum/okullarda yapılacak faaliyetler de ERBAP Projesi çatı proje olarak kabul edilecektir. 

 

Mesleki ve Teknik Eğitim veren Okul/kurumlarımızın Performanslarını artırmaya 

yönelik yapacakları faaliyetleri planlı olarak birbirleri ve sektör işbirliği ile yürütme, motivasyon 

ve heyecan kazandırarak rekabete yöneltilme,  en iyi olma hissi uyandırma, kurumsal 

düşünme,  öz değerlendirme ve vizyonel bakış açısı kazandırma esasına dayalıdır. 

 

Proje çalışmalarında mevcut durum analizleri, tespit edilen durumlar, Mesleki Eğitim 

Şubesi tarafından merkezi olarak hazırlanan il eylem planı, sektörle işbirliği faaliyetleri yanında 

okul/kuruma özgü olanlara da yer verilecektir. 

 

Proje ile Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan performans 

kriterlerinden projeye uygun içerikli olanlar seçilecek ve ilave olarak projeye özgü performans 

göstergeleri oluşturulacak, ölçme aracı kullanılarak okul/kurumların ve yöneticilerin projeye 

katkıları değerlendirilecektir. 

 

Her yılsonunda ölçme aracı verilerine göre proje portalı üzerinden İŞ’TE ERBAP OKUL 

ve İŞ’TE ERBAP YÖNETİCİ seçilecektir.  İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri; ilçe genelinde mesleki 

eğitim kurumlarındaki öğretmen ve öğrenci sayısının %1’ini geçmemek şartıyla öğretmen ve 



 

 

öğrenciyi isimleri ve gerekçeleriyle birlikte ilan edilecek tarihte Proje Yürütme Kuruluna 

bildireceklerdir. Proje Yürütme Kurulu hazırlanan teknik şartname doğrultusunda İŞ’TE ERBAP 

ÖĞRETMEN ve İŞ’TE ERBAP ÖĞRENCİ seçecektir.  

2.GİRİŞ 

 

İnsanın yaratıldığı andan itibaren yaşamını sürdürebilmesi için birçok ihtiyacı ortaya 

çıkmıştır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda yeteneklerini kullanarak zaruri ihtiyaçlarını karşılamak 

için çalışma ihtiyacı duymuş ve bunun sonucunda üretmeye başlamıştır. Zaruri ihtiyaçların 

yanında zevkler ortaya çıkmış, işin içine estetik, sanat gibi unsurlar eklenerek yeteneklerin 

kullanılmasıyla meslek alanları oluşmuştur.   

 

Bireyin, toplumda sağlıklı bir birey olarak yaşayabilmesi, sosyal yaşamda yerini 

alabilmesi için iş sahibi olmasının yanında, bu işi en iyi şekilde yapabileceği bilgi ve beceriye, 

bu bilgi ve beceriyi ürüne ve sonuca dönüştürebileceği potansiyel ihtiyacı vardır. Bireyin 

topluma karşı olan sorumluluklarının başında üretime katılmak gelmektedir. Mesleki ve teknik 

eğitime olan toplumsal ihtiyaç, bireyin toplumsal etkinliklere katılmasının gerçek bir 

sonucudur. Günümüz toplumunda, bireyinin artan sorunlarının çözümünde, okul ile çalışma 

dünyasını uyumlu şekilde birleştiren mesleki ve teknik eğitime ve bu alanda yapılacak yenilikçi 

çalışmalara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Dünyamızın gelişim ivmesine baktığımızda, bu gelişimin 21. yüzyılda bilgi toplumundan, 

bilgi ötesi topluma doğru olduğu görülmektedir. Bilgi ötesi toplumunun bireyinde bulunması 

gereken temel nitelikler; bilimsel bilgi ve özellikle de bilimsel bilgiyi uygulamaya 

dönüştürmedir. Bireye bu nitelikleri kazandıracak olan sistem, eğitim ve özellikle de mesleki 

teknik eğitimdir. 

 

Mesleki Teknik Eğitimde yenilenmenin amacı daha kaliteli bir Mesleki ve Teknik Eğitim 

Sistemi oluşturarak, günceli yakalayan, üreten ve ürettiğini uygulayabilen meslek elemanları 

yetiştirmek, eğitim sürecini daha etkili ve hedef odaklı hale getirme şeklinde ifade edilebilir. 

Öğretmenin rolü bilgi vermek, aktarmak değil; daha çok öğrencilerine yardımcı olmak ve 

rehberlik etmektir. 

 



 

 

Öğrenciden beklenen düşünen, bilgi alışverişinde bulunan, fikir üreten, kendine 

güvenen, çevresiyle ilişki kurabilen, takım anlayışına sahip, tüm enformasyon teknolojilerini 

kullanmaya yatkın ve bunları kullanabilecek becerilerle donatılmış, yabancı dil bilen kişiler 

olarak yetişebilmektir. 

 

Ülkemiz gerçeklerine baktığımızda nitelikli, iyi eğitilmiş işgücü bulunamaması önemli bir 

sorundur. Son yıllarda mesleki ve teknik eğitim alanına gelen öğrencilerin nitelikleri düşmüş, 

eğitim öğretim kalitesi gittikçe azalmış ve nitelikli işgücü yetiştirilememiştir.  

 

Türkiye'nin genç nüfus potansiyelinin aktif işgücüne çevrilmesi ve istihdamda etkin 

olarak kullanılması için gerekli mesleki ve teknik eğitime kavuşturulması şarttır. İş dünyası, 

kendilerine uygun ara ve teknik eleman bulamazken, okullardan diplomalı işsizler yetişmekte, 

İŞKUR'un bilgi bankasında milyonlarla ifade edilen işsizler, iş bulmak için sırada beklemektedir. 

O halde sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü yetiştiren Mesleki ve Teknik Eğitim Sisteminin 

bir an önce yenilenme çalışmalarına gereken önemin verilmesi, Mesleki ve Teknik Eğitiminin 

geliştirilmesi, yenilenmesi, yaygınlaştırılması ve sürekli gündemde tutulmasıdır.  

 
Bu doğrultuda 10. Kalkınma Planı kapsamında mesleki eğitimin sektörel beklentiler 

düzeyine getirilmesinde planlamalar ve geliştirme programları yapılarak hedefler ortaya 

konmuştur. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü stratejik eylem planı kapsamında 

mesleki ve teknik eğitimde yenilenme çalışmaları başlatmıştır. 

 

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü de mesleki eğitim konusunda kurum ve sektörel 

işbirliğine dayalı yapılan çalışmalar ile bu gelişmelere paralel bir duruş sergilemektedir. Ancak 

tüm meslek okullarında yenilik ve değişimle gelen karmaşıklığa karşın planlı bir model olma ve 

meslek okullarına vizyonel bakış açısı kazandırabilme açısından bu proje önemlidir. 

 

Bu proje ile kurumsal düzeyde stratejik planlar ile meslek okullarında yerine getirilmesi 

zorunlu sorumluluklar arasında gerekli bütünlük ve uyumun sağlanabilmesi amacıyla kapsayıcı 

bir anlayış benimsenerek tüm kurumlara yön verebilecek, öncelikleri belirlemede yardımcı 

olabilecek bir politika oluşturulması amaçlanmıştır.  

 



 

 

3.PROJE GEREKÇESİ 

 

Günümüzde Meslek Liseleri daha çok akademik anlamda başarısız öğrencilerin tercih 

etmek zorunda kaldığı okul türüne dönüşmüştür. Bu da Meslek Liselerinin önemini yitirmesine 

sebep olmuştur. Meslek liselerinde sosyoekonomik ve sosyokültürel bakımdan dezavantajlı 

ailelerin çocukları daha fazla yer almaktadır. Bu durum meslek liselerinde devamsızlık, 

disiplinsizlik ve akademik başarısızlığa neden olmaktadır.  

 

TÜRÜ 

Okul Sayısı Öğrenci Sayısı 

Resmi Özel Toplam Resmi Özel Toplam 

Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 

29 3 32 11.340 400 11.792 

Çok Programlı 
Lise 

10 0 10 1.433 0 1.433 

MESEM 6 0 6 558 0 558 

METEM 3 0 3 952 0 952 

Toplam 48 3 51 14.283 400 14.683 

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle Türkiye genelinde % 67,71 MTAL, % 20,76 

ÇPAL, % 2,52 METEM, % 9,01 MESEM,  Muğla genelinde ise % 62,7 MTAL, % 19,6 ÇPAL, % 5,88 

METEM, % 11,7 MESEM bulunmaktadır. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı itibariyle Muğla 

genelinde mesleki eğitim gören öğrencilerin %80,3’u MTAL, %9,7’si ÇPAL, %6,47’ü MEM ve 

%3,8’i METEM öğrencisidir. İlimizde mesleki eğitim gören toplam öğrenci sayısı 14.683’tür. 

 

Günümüzde öğrenciler liselerin tercih edilebilirlik durumuna göre nitelikli ve diğer 

ortaöğretim kurumlarını tercih edebilmektedirler. Ayrıca 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında 

bakanlığımız tarafından uygulamaya alınan adrese dayalı yerleştirme sisteminin meslek 

liselerinin tercih edilebilirliğini arttıracağı düşünülmektedir. 

 

Ülkemizin gelişmiş ülkeler seviyesine gelmesi için, vatandaşların her anlamda iyi bir 

eğitim-öğretimden geçmesi, değerlerini kaybetmeden milli bir toplum bilinci içerisinde, 

vatanını seven, yüceltmek için çaba gösteren, kendini sürekli yenileyen teknolojiye göre 



 

 

geliştiren, üretme ve girişimci ruhuna sahip bireyler yetişmesiyle mümkündür. Bunun 

temelleri bakanlığımızın politikalarına bağlı olarak alınacak kararlar, geliştirilen projeler ve 

okullarda görev alan öğretmenlerin gayretleriyle mümkündür. Burada Meslek Liselerinin ayrı 

bir önemi vardır. Meslek Liseleri iş sektörünün ihtiyacı olan ara elemanların yetişmesinde sınırlı 

kalmaktadır. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki; işletmeler ile meslek liselerinin işbirliği 

yeterli değildir. Ayrıca bazı meslek liselerinde birçok alan bulunmakta ve bu durum meslek 

lisesinin uzmanlaşması ve marka okul olması yönünde engel oluşturmaktadır. Kaliteli bir 

eğitim-öğretim için öğrenci-öğretmen ve velinin okulu benimsemesi, öğrencinin kendini okula 

ait hissetmesi, okulun çevre, kuruluşlar ve işletmeler tarafından kaliteli bir okul olarak 

görülmesi okulun başarıya adım atması için olması gereken unsurlardır.  

 

Tüm bu durumlar mesleki eğitimde çağın gereklerine uygun olarak yeni projeler yapılmasını 

gerekli kılmaktadır. Bu projeyle;  

1. Mesleki Eğitim tanıtımları yapılarak Meslek liselerine olan toplumsal olumsuz bakış 

açısı değiştirilerek erişimi kolaylaştırmak, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 

daha bilinçli tercih yapmaları sağlamak 

2. Meslek Liseleri ile işletmeler arasında daha nitelikli ve profesyonel iletişim kurularak 

öğrencilerin işbaşı eğitimleri kalitesinin arttırılmasını sağlamak. 

3. Mesleki Eğitimde kalitenin artması için; birbirine yakın alanlar aynı meslek lisesi içinde 

oluşturularak belli alanda uzmanlaşmış marka okullar oluşacak, bu durum 

Bakanlığımızın Tematik Meslek Liseleri çalışmalarını destekleyecektir.  

 

4.PROJE AMACI: Mesleki Eğitimde teknolojik gelişmeler ve sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda 

kendini sürekli geliştiren, alanında uzmanlaşmış, kurum kültürü oluşturabilmiş, iş etiği 

davranışlarına haiz, istihdam edilebilir, üst öğrenime hazır meslek elemanı yetiştiren marka 

okullar oluşturmak. 

4.1.PROJE HEDEFLERİ: 

4.1.1 HEDEF 1 (MESLEKİ EĞİTİMDE ERİŞİM): Mesleki eğitim için var olan mevcut toplumsal 

olumsuz algının ve mesleki eğitime erişim güçlüğünün tanıtım, yönlendirme ve işbirliği 

faaliyetleri ile değiştirilerek meslek liselerimizin tercih edilebilirliğini arttırmak. 

 

 



 

 

4.1.1.1 Faaliyetler: 

- Temel eğitim ile ortaöğretim bünyesindeki yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve Muğla 

kamuoyuna yönelik tanıtım/yönlendirme faaliyetleri yapmak 

- Sektörle işbirliği faaliyetleri yapmak ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak, 

- Öğrencilerin mesleki ve kariyer gelişimine yönelik rehberlik faaliyetleri yapmak  

4.1.2. HEDEF 2 (MESLEKİ EĞİTİMDE KAPASİTE): Teknolojik gelişmeler ve sektörel ihtiyaçlar 

doğrultusunda kendini sürekli geliştiren ve belli alanlarda uzmanlaşmış marka okullar 

oluşturmak. 

4.1.2.1. Faaliyetler: 

- Muğla ili genelinde mesleki eğitim okul ve kurumlarında mevcut durum tespiti( alan 

çeşitliliği-atölye donanım durumu-personel durumu) yapmak 

- Muğla ili genelinde mesleki eğitim okul ve kurumlarında ihtiyaç fazlası taşınırların tespit 

edilerek ihtiyacı olan diğer okullara aktarma çalışmaları yapmak 

- Muğla ili geneli sektörel ihtiyaçların tespitine yönelik analiz yapmak ve bu doğrultuda 

alan/dal açma, birleştirme ve kapatma tekliflerine kaynaklık etmesi amacıyla rapor 

hazırlamak, 

- Ulusal-uluslararası hibe projelerinin takibi ve başvurularını yaparak, kaynak 

oluşturmak, 

- Meslek Okullarında Uygulanan güzel örneklerin üretim ve projelerin diğer okul ve 

sektöre tanıtımı ve yaygınlaştırılması yapmak, 

4.1.3. HEDEF 3 (MESLEKİ EĞİTİMDE İLETİŞİM): Paydaşlarımızla birlikte kurum kültürü 

oluşturarak okula olan bağlılıklarını artırmak, iş etiği davranışlarını geliştirmek. 

4.1.3.1. Faaliyetler:  

- Mesleki Eğitim okul ve kurumlarında Kurum kültürünü geliştirici faaliyetler planlamak, 

- Mesleki Eğitim okul ve kurumlarında İş etiği davranışlarını geliştirmeye yönelik 

çalışmalar yaparak, iyi, güzel örneklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak, 

- Mesleki Eğitim okul ve kurumlarında uyum çalışmalarının daha etkili bir şekilde 

yapılmasını sağlamak, 

- Öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik aidiyet duygusunu geliştirici faaliyetler yapmak 

 



 

 

4.1.4. HEDEF 4 (MESLEKİ EĞİTİMDE KALİTE): Kendi alanında istihdam edilebilir üst öğrenime 

hazır, bilgi ve becerilerle donanmış meslek elemanı yetiştirmek. 

4.1.4.1. Faaliyetler:  

- Mesleki eğitim veren paydaşların mesleki beceri ve yeniliklere uyumunu artırmak 

amacıyla işbirliği çalışmaları yapmak, 

- Mesleki Eğitim okul ve kurumlarındaki öğrencilerin iş bulma ve girişimcilik becerilerinin 

artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, 

- Mesleki Eğitim okul ve kurumlarındaki öğrencilerin üretim faaliyetlerini artırarak 

mesleki becerilerini geliştirmek, 

- Mezunlara yönelik istatistiki verileri tutan E-mezun portalının aktif olarak kullanılması 

ve takibini sağlamak, 

- Mesleki Eğitim okul ve kurumlarında disiplin, devamsızlık problemlerinin azaltılmasına 

yönelik çalışmalar yapmak, 

- Mesleki Eğitim okul ve kurumlarında öğretmen ve öğrencilerin EBA’yı daha etkili 

kullanmaları için çalışmalar yapmak, 

- Meslek öğretmenlerinde ve öğrencilerinde proje farkındalığı oluşturmak, 

4.1.5. HEDEF 5 (ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME): Mesleki Eğitimde görev yapan tüm 

kurum/okulların yönetici ve öğretmenlerinin performanslarını ölçerek eğitimde kaliteyi 

artırmak. 

4.1.5.1 Faaliyetler: 

- Bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik sahada yapılan çalışmaları takip amacıyla bir 

izleme sistemi gerçekleştirmek. 

 

5. KAPSAM: 

Bu proje Muğla ilindeki tüm Mesleki Eğitim Okul/kurumlarını kapsamaktadır. 

 

6. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:  

Bu proje Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 

yürütülür. 

 

 

 



 

 

7. İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR (Proje Paydaşları): 

Proje çalışmalarında Muğla Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapacak proje 
paydaşları aşağıda sıralanmıştır. 

 Muğla Valiliği 
 Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı 
 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü 
 Muğla Büyükşehir Belediyesi 
 Muğla Esnaf ve Sanatkârlar Odası 
 Ticaret ve Sanayi Odaları 
 Turizm Otelciler Birlikleri 
 SGK 
 İŞKUR 
 İlçe Belediyeleri  

 
 

8. YASAL DAYANAK: 

 Milli Eğitim Temel Kanunu 

 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 

 Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 

 2015-2019 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı 

 2015-2019 Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 

 2014-2018 Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı 

 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul/Kurumlarının Performanslarını İzleme ve 

Değerlendirme 2017/24 Genelge 

 2017/16 Genelge Mesleki Eğitimin Tanıtılması, Mesleki Eğitime Yönlendirme ve 

Rehberlik  

 6764 Sayılı Kanunun Uygulanması Onayı  

 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Devamsızlığın Azaltılması 

 Mesleki Eğitim Merkezlerinin Devri ile ilgili İş ve İşlemlere İlişkin Makam Onayı 

 Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarının Bina ve Donatımlarının Yenilenmesi 

 2016/21 Sayılı Genelge (Okul-Sektör İşbirliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul 

Yönetim Kurulu Çalışmaları) 

 Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İç Hizmet Yönergesi 

 

 

 

http://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_08/25164637_Mesleki_ve_Teknik_OrtaYYretim_OkulKurumlarYnYn_PerformanslarYnY_Yzleme_ve_DeYerlendirme.pdf
http://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_08/25164637_Mesleki_ve_Teknik_OrtaYYretim_OkulKurumlarYnYn_PerformanslarYnY_Yzleme_ve_DeYerlendirme.pdf
http://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_05/15141853_mesleki_eYitim_tanYtYm.pdf
http://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_05/15141853_mesleki_eYitim_tanYtYm.pdf
http://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_02/01144534_Mevzuat_2017.02.01_1.pdf
http://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_02/23150806_mesleki_ve_teknik_ortaYYretim_kurumlarYnda_devamsYzlYYn_azaltYlmasY.pdf
http://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_02/09144331_25_01_2017_1032078_Makam_OnayY.pdf
http://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_12/16034310_mesleki_ve_teknik_egitim_okullarinin_bina_ve_donatimlarinin_yenilenmesi.pdf
http://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_11/25100543_201621_sayili_genelge.pdf
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9. GÖREV ve TANIMLAR:  

9.1 Proje Yürütme Kurulu: Proje Yürütme Kurulu İl Milli Eğitim Şube Müdürü başkanlığında 

oluşturulacak ekipten oluşur. Kurul İl Milli Eğitim Mesleki Eğitim Şube Müdürü, Koordinatör 

üye ve çalışma ekiplerinin liderlerinden oluşur. Diğer çalışma ekiplerini oluşturur, proje takibini 

yürütür, yıllık raporlar hazırlar.  

Aşağıdaki başlıklar hakkında çalışmalar yapar: 

- Çalışma takvimi oluşturulması 

- Proje tanıtımlarının yapılması 

- Çalışma ekiplerinin oluşturulması: 

 Mesleki Eğitim Tanıtım Yönlendirme Ve Erişim Ekibi 

 Mesleki ve Teknik Eğitim Kapasite Geliştirme ve Alan Tarama Ekibi 

 Mesleki ve Teknik Eğitim Projeler ve Koordinasyon Ekibi 

 Mesleki Yeterlilik ve Akademik Başarı Artırma Ekibi 

- Merkezi olarak yürütülecek faaliyetleri tespit etmek 

- Mezunlara yönelik istatistiki verileri tutan portalın aktif olarak kullanılması ve takibini 

sağlamak, 

- Meslek okullarında memnuniyet anketlerinin uygulanmasının sağlamak ve analiz 

raporu hazırlamak 

- Öz değerlendirme ve Akreditasyon çalışmaları yapmak 

- İzleme, Değerlendirme ve Performans Ölçme Sistemini hazırlanmak 

- Performans Ölçme Sisteminin sonuçlarına göre Erbap Okul, Erbap Yönetici, Erbap 

Öğretmen ve Erbap Öğrenci alanlarında ödüllendirme programının planlamasını 

yapmak ve uygulamak 

- Raporlama  

9.2.  Mesleki Eğitim Tanıtım Yönlendirme Ve Erişim Ekibi: Ekip 5 üyeden oluşur. Bu üyeler 

Proje Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Aşağıdaki başlıklarda çalışmalar yapar. 

- İl Tanıtım yönlendirme ve erişim planını hazırlar, il tanıtım yönlendirme ve erişim 

planında belirtilen İl mesleki eğitim şubesine yönelik iş ve işlemleri yürütür. 

- İl Tanıtım yönlendirme ve erişim uygulama kılavuzunu hazırlar.  

- Yılsonunda ilçe ve okullardan gelen faaliyet raporlarını değerlendirir. 



 

 

9.3. Mesleki ve Teknik Eğitim Kapasite Geliştirme ve Alan Tarama Ekibi: Ekip 5 üyeden oluşur. 

Bu üyeler Proje Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Aşağıdaki başlıklarda çalışmalar yapar. 

- Muğla ili genelinde mesleki eğitim okul ve kurumlarında mevcut durum tespiti( alan 

çeşitliliği-atölye donanım durumu-personel durumu) yapmak, 

- Muğla ili geneli sektörel ihtiyaçların tespitine yönelik analiz raporu oluşturmak ve 

paydaşlarla paylaşımını sağlamak, 

- Yılsonu sonuç raporunu oluşturarak alan/dal açma, birleştirme ve kapatma tekliflerine 

kaynaklık etmesini sağlamak, 

- Meslek okullarında ihtiyaç fazlası taşınırların tespit edilerek ihtiyacı olan kurumlara 

aktarılmasını sağlamak, 

9.4.  Mesleki ve Teknik Eğitim Projeler ve Koordinasyon Ekibi: Ekip 5 üyeden oluşur. Bu üyeler 

Proje Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Aşağıdaki başlıklarda çalışmalar yapar. 

- Mesleki Okullara yönelik teknoloji, tasarım içerikli proje yarışmaları planlamak, 

- Mesleki okul paydaşlarına ve meslek okullarının tanıtımına yönelik fuarlar düzenlemek 

ve düzenlenen fuarlara katılımı sağlamak, 

- Ulusal-uluslararası Hibe projelerinin takibi ve başvurusunu yaparak, kaynak 

oluşturmasını ve proje kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak, 

- Erasmus+ projeleri yazmak, 

- Okul/kurumlarda proje hazırlama eğitimleri vermek, 

- İl geneli ve/veya dar kapsamlı proje hedeflerine yönelik sektörle işbirlikleri oluşturmak, 

- Okul/kurumlara işbirliği oluşturma ve uygulamada rehberlik yapmak, 

- Konferans, Çalıştay, Kongrelere katılmak. 

- Sosyal, kültürel, sanatsal faaliyet ve yarışmalar düzenlemek ve rehberlik yapmak 

9.5. Mesleki Yeterlilik ve Akademik Başarı Artırma Ekibi: Ekip 5 üyeden oluşur. Bu üyeler 

Proje Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Aşağıdaki başlıklar hakkında çalışmalar yapar. 

- İzleme, Değerlendirme ve Performans Ölçme Sisteminin hazırlanması için gerekli ölçeği 

hazırlamak, 

- Mesleki ve Teknik Okullarında Destekleme ve Yetiştirme kurslarının verimli hale 

getirilmesi için çalışmalar yapmak, 

- Mesleki ve Teknik Okullarında Mesleki Yeterlilik arttırma çalışmaları yapmak,  

- Mesleki ve Teknik Okullarında Akademik bakış kazandırma çalışmaları yapmak,  



 

 

- Öğrencilerin ilgi alanlarına uygun yarışmalara katılımlarını sağlamak (tanıtım, 

bilgilendirme, takip). 

- Mesleki ve Teknik Okullarında Rehberlik ve motivasyon arttırıcı çalışmalar yapmak 

- Mesleki ve Teknik Okullarında kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik çalışmalar 

yapmak 

- Mesleki Akademik Gelişim Çalışma Grup ağları oluşturmak 

9.6. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri- Mesleki Eğitim Şubesi- 

- İşte ERBAP amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla proje Yürütme Kurulu 

ve/veya çalışma ekipleri tarafından verilen iş ve işlemleri yürütür, 

- Proje Faaliyetleri başlığında yer alan proje hedeflerini destekleyici başlıklarla alakalı 

iyileştirme çalışmalarını yapar, 

- Erbap öğretmen, erbap öğrenci belirleme çalışmaları için okullardan gelen öneriler 

doğrultusunda değerlendirme formlarını objektif olarak bünyesinde oluşturduğu 

komisyon ile hazırlayarak, Proje Yürütme Kurulu ’na önerir. 

- Ödüllendirilmesi istenen İş’te Erbap Yönetici ve İş’te Erbap Okul önerilerini 

değerlendirme formlarını objektif olarak bünyesinde oluşturduğu komisyon ile 

hazırlayarak Proje Yürütme Kurulu ’na teklif eder. 

9.7. Meslek Eğitim Okulları 

- Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla proje Yürütme Kurulu ve/veya Çalışma 

ekipleri tarafından verilen iş ve işlemleri yürütür, 

- Proje Faaliyetleri başlığında yer alan proje hedeflerini destekleyici başlıklarla alakalı 

iyileştirme çalışmalarını yapar, 

- Her okul mevzuat gereği proje faaliyet başlıklarındaki içindeki gelişim/sorun 

alanlarından yıl içerisinde yapılacak faaliyetleri gerçekleştirmek için yol haritası 

niteliğindeki eylem planlarını hazırlar,  

- Okul Proje Yürütme Kurulu tarafından yapılan merkezi faaliyetlere katılım sağlar ve bu 

faaliyetleri raporlar, 

- Okul Proje Yürütme Kurulu tarafından hayata geçirilecek performans değerlendirme 

ölçeğine doğru ve eksiksiz olarak veri girişi yapar, 

- İş’te ERBAP Öğretmen, İş’te ERBAP öğrenci seçimi için ilçe milli eğitim müdürlüklerine 

belirtilen takvim planlaması doğrultusunda önerilerde bulunur. 



 

 

 

10. YÖNTEM: 

Her okul proje faaliyet başlıklarındaki gelişim/sorun alanlarından yıl içerisinde 

faaliyetler gerçekleştirir. Bu faaliyetler örnek mahiyette olduğu için kendi okuluna uygun, 

iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik etkin bir faaliyeti de uygulayabilir. Önemli olan faaliyet 

öncesi ve sonrası yapılan analizlerde kurumsal ve kişisel iyileştirme görülmesidir. Yapılacak 

bütün faaliyet ve çalışmalar bürokratik olarak ilave iş yükü getirmemeli, faaliyetler reel olarak 

hayata geçirilmeli, faaliyetlerin kararlaştırılması için katılımcılık esas alınmalıdır. Hal-i hazırda 

yapılan bir faaliyet de raporlaştırılabileceği gibi daha önce uygulanmamış bir faaliyetin 

uygulamasını da gerçekleştirip raporlayabilirler.  

Okullar Proje Yürütme Kurulu tarafından yapılan merkezi faaliyetlere katılım sağlar ve 

bu faaliyetleri raporlayabilirler. Bu proje kapsamında okullarımız tarafından uygulanan 

faaliyetler; örnek olması amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin teklifiyle, yaygınlaştırma 

çalışmalarına dâhil edilirler 

Okullar Proje Yürütme Kurulu tarafından oluşturulan, her birime özel tanımlanan 

kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak doğru ve eksiksiz olarak İŞ’TE ERBAP PORTALI’na veri girişi 

yaparlar. 

Okul/kurumların veri girişleri bir üst kurum tarafından takip edilebilir, Proje Yürütme 

Kurulu tarafından değerlendirilir. 

 

11. PROJE UYGULAMA TAKVİMİ 

 

Faaliyet Adı Sorumlu Birim Tarih 

Proje Yürütme Kurulunun oluşturulması İl Milli Eğitim Mesleki Eğitim 

Şube Müdürlüğü 

Temmuz 2018  

3. Hafta 

Çalışma Ekiplerinin Oluşturulması Proje Yürütme Kurulu 
Temmuz 2018  

4. Hafta 

Çalışma Takviminin Oluşturulması Proje Yürütme Kurulu 
Temmuz 2018  

4. Hafta 

Faaliyet/Eylem Planlarının Hazırlanması Proje Yürütme Kurulu,  

Çalışma Ekipleri 

Ağustos 2018 



 

 

Performans Ölçme Sistemi Hazırlanması 

(İŞ’TE ERBAP PORTAL) 

Proje Yürütme Kurulu,  

 

Eylül-Ekim 2018 

İşbirliği yapılacak kurum/ kuruluş ve 

Paydaşlara tanıtım /Uygulama 

Proje Yürütme Kurulu 

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 

Meslek Eğitim Okulları 

Ekim 2018 – 

Yıl Boyunca  

Proje İzleme Değerlendirme Ara Rapor Proje Yürütme Kurulu Şubat 2019 

 2. Hafta 

Performans Değerlendirme / 

Okul/Kurumlar Saha İzleme ve 

Değerlendirme 

Proje Yürütme Kurulu Mayıs 2019  

Proje İzleme Değerlendirme  

Yılsonu Raporu 

Proje Yürütme Kurulu 

Çalışma Ekipleri 

Haziran 2019  

  

ERBAP Ödül Töreninin Yapılması Proje Yürütme Kurulu Eylül 2019 

 2. Hafta 

 

12. PROJE SÜRESİ 

 

48 ay (Temmuz 2018 – Haziran 2022) 

 

13. BEKLENEN SONUÇLAR 

Projenin öncelikle okullarımızda, proje hedeflerine yönelik yapılan faaliyetleri etraflıca 

görmek, raporlamak, analizleri gerçekleştirmek ve iyi örneklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak 

gibi kazanımlarının olması beklenmektedir. Bununla birlikte okullarımız; tercih edilebilir marka 

değerlere sahip, kurumsal kültürü oluşturabilmiş, mesleki ve ahlaki olarak iyi yetişmiş birey 

sayısını artırmış, sektörle daha iyi ilişkiler içerisinde olanların sayısının artması 

gözlemlenebilmelidir. Kısa vadede öğrenci-öğretmen-veli-yönetici-sektör memnuniyetini 

artırması beklenirken uzun vadede kurum kültürü, akademik ve sosyal başarının artması, 

kişisel ve sosyal gelişimde iyileşme sağlanması, bölgede mesleki eğitim faaliyetlerinde yeni 

yaklaşımlara yer verilmesinin sağlanması gibi sonuçlar beklenmektedir. 

 

 

 



 

 

 

 

14. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

Proje Yürütme Kurulu aylık/dönemlik değerlendirme ve planlama toplantıları yapar. 

Performans değerlendirme verileri yılda iki defa Şubat ve Haziran dönemlerinde alınır.  

Haziran dönemi performans değerlendirme sonuçlarına göre ERBAP OKUL ve ERBAP 

YÖNETİCİ seçimleri yapılır. 

  İlçelerden gelecek raporlara göre ERBAP ÖĞRETMEN ve ERBAP ÖĞRENCİ seçimleri 

yapılır.  

Proje Yürütme Kurulunca İŞ’TE ERBAP PORTAL’ı üzerinden yapılan değerlendirmeler 

sonunda yüksek puan alan Okullara saha inceleme ve ziyaretlerde bulunularak yapılan 

faaliyetler yerinde incelenecektir.  

Çalışma takvimi ve İL EYLEM planları doğrultusunda Mesleki Eğitim okullarının 

çalışmaları aşağıdaki başlıklar içinde değerlendirilecektir.  

 Tanıtım ve Yönlendirme faaliyetleri için   %30 

 Mesleki yeterlilik faaliyetleri için   %25,  

 Proje faaliyetleri için                  %25,   

 Akademik başarı faaliyetleri için   %20  

İŞ’TE ERBAP PORTAL üzerinden en yüksek puan alan her kategori için Proje Yürütme 

Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucunda en yüksek puan alan kurum ve kişiler ilan 

edilerek yapılacak törende ödüllendirilecektir.  

Mayıs dönemi verilerine göre bu proje kapsamında hazırlanan İyi Uygulamaların 

Yaygınlaştırılması amacıyla Proje Yürütme Kurulu bu hedeflere yönelik çalışmaları içeren kitap, 

dergi ve rapor kitapçıkları oluşturur. 

 


