
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GÜNDEM 
MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE DAHA 

YÜKSEK STANDARTLAR ELDE ETMEK İÇİN 

BİR YAKLAŞIM OLARAK TÜRKİYE-MESLEKİ 

MÜKEMMELİYET MERKEZLERİ (MMM/COVES)  
ÇEVRİMİÇİ 

9 HAZİRAN 2021, 12:00-15:00 (ORTA AVRUPA ZAMAN DİLİMİ) 

ÖZET 

Avrupa Eğitim Vakfı (AEV), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun taleplerine yanıt vermek de dâhil 
olmak üzere, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi ile işbirliği yapmakta ve 
çalışmalarına yardımcı olmakta, böylelikle AB-Türkiye ikili politika diyaloguna katkıda bulunmaktadır. 

AEV, Türkiye’nin Ekonomik Reform Programının yıllık değerlendirmesi ile Torino Süreci’nde belirtilen 
daha geniş kapsamlı beşeri sermaye alanındaki gelişmeler de dâhil olmak üzere, mesleki eğitim ve 
öğretim, istihdam ve sosyal içerme ile ilgili AB politika izleme mekanizmalarına girdi sağlamaktadır. AEV, 
sektör politikaları alanındaki diyalogu ve donör koordinasyonu da desteklemektedir. 

https://www.avrupa.info.tr/en/turkey-6972
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1. 

Türkiye 2023 Eğitim Vizyonu, yukarıda belirtilen temaların çoğuna odaklanmakta ve paydaşlarla 
kurulan işbirliğini ve öğretmenlerin mesleki ve pedagojik gelişimini güçlendirerek, çeşitliliği 
destekleyerek, mesleki eğitim ve öğretime ilişkin olumlu algıyı arttırarak, mesleki eğitim ve öğretim için 
kalite güvence sistemi kurarak, uygulamalı eğitimi ve yeterlilikleri iyileştirerek, mesleki eğitim ve öğretim 
yoluyla sosyal entegrasyonu sağlayarak, mesleki eğitim ve öğretime ilişkin olumlu algıyı nasıl 
güçlendirebileceği konularında somut önlemler içermektedir.2.  

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
imzalanan bir protokol kapsamında, Türkiye’deki tüm illerde bulunan 81 meslek lisesini koordine edecek 
bir kamu-özel sektör ortak yönetim modelini uygulamaya almıştır. Bu çerçevede, TOBB mensubu 
şirketler aracılığıyla öğrencilerin işe yerleştirilmeleri gerçekleştirilecektir. İlgili sektörlerin ihtiyaçlarına 
göre okul idarelerine ve müfredata kılavuz niteliğinde bir ‘Protokol Uygulama Kurulu’ oluşturulması 
öngörülmektedir. Geliştirilen bu mesleki eğitim modelinin ardındaki fikir ise, mesleki eğitimi işgücü 
piyasasındaki gelişmelerle daha iyi ilişkilendirmek ve özel sektörden alınabilecek mali desteği ve 
uzmanlık desteğini arttırmaktır.  

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu on yıllar boyunca, Türkiye’deki eğitim ve öğretim sisteminin 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi alanında kilit öneme sahip bir destekçi olmuştur.  IPA II (Katılım Öncesi 
Mali Yardım Aracı II)  “Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki Eğitim ve 
Öğretimin Kalitesinin Geliştirilmesi– Türkiye, 20203 Operasyonu ile de, Türkiye’deki farklı kamu ve özel 
sektör paydaşlarının kendi gelişimlerini işbirliği içerisinde ele alabilmeleri için, kendi içlerindeki ve 
birbirleri arasındaki ortaklıklarını güçlendirerek, Türkiye mesleki ve teknik eğitim sistemindeki 
mükemmeliyet çalışmalarının kapsamını genişletme konusunda destek sağlamaktadır.  

AEV’nin Mesleki Eğitim ve Öğretimde Mükemmeliyet Merkezleri girişimi, yerel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yeni ve mevcut mükemmeliyet merkezleri arasında sürekli deneyim alışverişi yapılabilmesi için 
ortak platform sunan bir ağın kurulmasını içermektedir4. Söz konusu bu ağ, mükemmeliyetin mesleki 
eğitim ve öğretim sistemine yayılmasına katkıda bulunacak, birbirinden öğrenmek ve kendi gelişimlerini 
işbirliği içinde ele almak için farklı ülkeler içinde ve arasında ortaklıkların geliştirilmesini destekleyecektir.  
Mükemmeliyet merkezlerinin gelişimini desteklemek için metodolojik araçlar geliştirilecektir. AEV’nin bu 
girişimi, Avrupa Komisyonu’nun gerçekleştirmekte olduğu daha geniş kapsamlı bir girişimle bağlantılı 
olarak yürütülmektedir. AEV üye ülkeleri, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve dünyadaki diğer ülkelerde 
bulunan mükemmeliyet merkezleri arasındaki bu işbirliği, akran öğrenimi yoluyla gelişme için tüm 
taraflara karşılıklı önemli faydalar sağlayacaktır. 

AEV ağı sekiz temaya odaklanmaktadır: 

• Mesleki eğitim ve öğretimde yaşam boyu öğrenme – temel eğitimden sürekli eğitime ve yetişkin 
eğitimine kadar 

• Eğitim-iş dünyası alanlarında işbirlikleri ve ortaklıklar 

• Pedagoji ve mesleki gelişim 

• Akıllı uzmanlaşma – İnovasyon, ekosistemler ve KOBİ’leri mobil hale getirmek  

• Endüstri 4.0 ve dijitalleşme 

• Özerklik ve Kurumsal Gelişim (finansman, liderlik, yönetişim) 

• Yeşilleşmek – sürdürülebilir hedeflerin desteklenmesi 

• Sosyal içerme 

Türkiye’den, Milli Eğitim Bakanlığı mesleki ve teknik eğitim okulları ve mesleki eğitim merkezlerini de 
içine alan önemli sayıda merkez (yaklaşık 50 MM) AEV Mükemmeliyet Ağı’na (ENE, Network of 

 
1 Turkey | ETF (europa.eu) 
2https://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_06/23164056_Future_of_Vocational_and_Technical_Education_in_Turkey_
_Solid_Steps_Taken_After_Education_Vision_2023668405-912561.pdf 
 
3 https://www.welcomeurope.com/calls-projects/ipa-ii-improving-the-quality-of-vocational-education-and-training-through-
establishment-of-sectoral-centres-of-excellence-turkey-2020/ 
4 Network For Excellence | ETF (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=en
https://www.etf.europa.eu/en/regions-and-countries/countries/turkey
https://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_06/23164056_Future_of_Vocational_and_Technical_Education_in_Turkey__Solid_Steps_Taken_After_Education_Vision_2023668405-912561.pdf
https://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_06/23164056_Future_of_Vocational_and_Technical_Education_in_Turkey__Solid_Steps_Taken_After_Education_Vision_2023668405-912561.pdf
https://www.welcomeurope.com/calls-projects/ipa-ii-improving-the-quality-of-vocational-education-and-training-through-establishment-of-sectoral-centres-of-excellence-turkey-2020/
https://www.welcomeurope.com/calls-projects/ipa-ii-improving-the-quality-of-vocational-education-and-training-through-establishment-of-sectoral-centres-of-excellence-turkey-2020/
https://www.etf.europa.eu/en/projects-campaigns/projects/network-excellence
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Excellence) üyedir. Bu mesleki mükemmeliyet merkezleri, eğitim ve öğretim arzında kaliteyi arttırmayı 
ve işgücü piyasasının beceri taleplerini karşılamayı amaçlayan kuruluşlardır. Bu merkezler meslek 
okulları veya diğer hizmet sağlayıcıları ya da gruplardır ve çeşitli sektörel profillerde karşımıza 
çıkmaktadırlar. Hepsi de belirli yerel bağlamlarda oluşan ihtiyaçlara başarılı bir şekilde yanıt vermeyi 
hedeflemekte ve iyi sonuçlar elde etmek için kamu ve özel sektör girişimleri arasında sinerji yaratarak 
akıllı uzmanlaşma stratejileriyle bağlantı kurmaktadır. Bu kuruluşlar mesleki eğitim alanında 
gerçekleştirilecek reformlar ve ilgili paydaşlar arasında iyi ortaklıklar kurulması için lider konumunda 
olabilirler. 

Bu web semineri, Avrupa Eğitim Vakfı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Türkiye Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) arasında görülen çok sayıdaki politika ve uzmanlık alışverişi platformlarından biridir.  

AEV tarafından düzenlenen bu web seminerinin amacı, AEV üyesi ülkelerdekinin yanı sıra, Avrupa’daki 
ve uluslararası düzeydeki mesleki eğitim ve öğretim mükemmeliyet merkezleri deneyimlerinden edinilen 
bilgilerin ışığında, mükemmeliyet merkezlerinin becerilerin sağlanabilmesinde itici güçler haline 
gelebilmeleri için, bu merkezlerin gereksinimleri ve sundukları fırsatlar hakkında, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve AEV arasında fikir alışverişinde bulunarak tartışma olanağı 
sunmaktır.  

 

9 HAZİRAN 2021 12:00 – 15:00 (CEST) 

Moderatör: Lida Kita, Kıdemli İnsan Sermayesi Geliştirme Uzmanı - Sosyal İçerme – İsrail, Sırbistan 
ve Türkiye Ülke İrtibat Sorumlusu  

12:00 - 12:30 Açılış konuşmaları  
 
Georgios Zisimos, Politika Önerileri ve AB Programlama Birimi 
Başkanı, AEV 
 
Angel Gutierrez Hidalgo de Quintana, AB Türkiye Delegasyonu 
Birinci Müsteşarı, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı 
 
Kemal Varın Numanoğlu, T.C. MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürü 
 

12: 30 – 12:50 Mükemmeliyet  Merkezlerinin yapısı, yönetişimi, finansmanı ve 
ortaklık modelleri 
 
AEV ENE Ekibi  

12:50 – 13: 00 Soru ve Cevap Oturumu 

13: 00 – 13:15 En iyi MMM uygulamaları – AEV ENE ile işbirliği nasıl kurulur ve 
alışveriş nasıl gerçekleşebilir? 
 
Etkileşimli tartışma oturumu 

13: 15 – 13:25 Kahve Molası 

13: 25 – 13:45  
Soru ve Cevap Oturumu 

13: 45 – 14:10 

Türkiye'de Mesleki Eğitim ve Öğretime İlişkin Güncel Gelişmeler 
 
Besim Durgun, Uzman 

14: 15 – 14: 45 Soru ve Cevap Oturumu 
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14:45 – 15:00 Sonraki Adımlar ve Kapanış Konuşmaları 
 
T.C .Milli Eğitim Bakanlığı, EUD Türkiye ve AEV 
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