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MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YOLUYLA SOSYAL 
VE EKONOMİK UYUM PROJESİ
2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılına 
Şenliklerle Başladı. 

SEUP Projesi lise çağına gelmiş gençlerin istihdam 
edilebilirliklerini ve yeterliliklerini iyileştirerek, onları 

mesleki eğitime teşvik etmek için çalışmalarına devam 
ediyor. 

Adana, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, 
Kilis, Kocaeli, Konya ve Mersin illerinde SEUP Projesi 

uzmanları, ev ziyaretlerinin nasıl yapılacağı hakkında 
okulları bilgilendirici toplantılar yaptı. Ev ziyaretleri, bu 

toplantılar sonrasında başladı. 

8.sınıf öğrencilerine SEUP okullarının tanıtımını 
yapmak için ilgili uzmanlar okul ziyaretleri yapıyor. Lise 

eğitimine geçecek gençlere mesleki ve teknik eğitim 
anlatılıyor, geleceklerini kurmaları için gençler mesleki 

eğitime teşvik ediliyor. 

Ev ziyaretlerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla 
Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) ile 

desteklenen öğrencilerin servis, öğlen yemeği, kıyafet, 
çanta ve kırtasiye gibi ihtiyaçlarının karşılanacağı 

böylece öğrencilerin ve velilerin sadece eğitime 
odaklanacağının altı çiziliyor.

Toplantıya Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 
Daire Başkanı Korkut KOÇAK, Mardin İl Milli Eğitim 

Müdürü Murat DEMİR, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Hatip ÇELİK, Mardin Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet OLĞAÇ, 

Mardin Sanayi Sitesi Başkanı İdris ŞEN, il ve ilçe MEM 
yetkilileri ve SEUP Projesi pilot okul temsilcileri katılım 

sağladı. 

Proje Koordinatörü Osman YALÇIN proje hakkında 
sunum yaptı. 

Yenilenen atölyelerde ortam havalandırması, 
aydınlatma, zemin koşullarının iyileştirilmesi, kapıların 

ve yönlerinin değiştirilmesi, acil çıkış düzenlemeleri, 
termal koşullara yönelik iyileştirmeler vb. tadilatlar 

yapıldı.  Temel iş sağlığı ve güvenliği konularına 
ilaveten verilen İş Sağlığı Güvenliği Destek Paketi ile 

atölyelerimizin ekipman, tadilat ve İSG anlamında bir 
eksiğinin kalmadığına inanıyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği destek paketi kapsamında 
okullarımız hem mekana yönelik (yangın söndürücüler, 

ilk yardım dolapları, uyarı ve yönlendirme levhaları, 
duyuru panoları, çeşitli uyarı sistemleri vb.) İSG 

malzemeleri alabiliyor, hem de öğrencilerimizin 
uygulamalar sırasında giyerek kendilerini 

koruyabilecekleri kişisel koruyucu donanımları 
(İş gözlükleri, iş eldivenleri, kulak koruyucular, iş 

ayakkabısı, önlük vb.) temin edebiliyor. 

Proje kapsamındaki okullarımızda atölye alt yapılarının 
iyileştirilmesi ve çeşitli tadilat çalışmaları tamamlandı. 

Birinci fazda desteklenen 55 SEUP okulundaki 1187 
atölye, bilgisayar sınıfı, teknik resim salonu vb) iş 

piyasasının ihtiyaçlarına uygun ekipman ile donatıldı, 
tüm bağlantı (elektrik, data, basınçlı hava, su vb.) 

ihtiyaçları yenilendi ve fiziksel koşullar modern bir 
eğitim-öğretim ortamı oluşturacak şekilde iyileştirildi. 

Bu sayıda bültenimizde Hatay Erol Bilecik Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nin yenilenen atölyelerine yer 

veriyoruz.

Avrupa Birliği desteği ile yürütülen SEUP Projesi kapsamında Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nin atölyeleri yenilendi ve yeni ekipmanlar alındı. Bizimle yenilenen atölyelerinde 
yaptıkları çalışmalarını paylaştıkları için teşekkür ediyoruz. 

Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin çalışmalarını yaptıkları yeni ekipmanları: 
Ahşap Kalınlık Makinesi, Ahşap Malzeme Bant Makinesi, CNC Kontrollü Saç Bükme Makinesi, 
Üniversal Torna Makinesi, CNC Torna Cihazı, CNC Torna Makinesi, Nc Kontrollü Hidrolik Boru 
Bükme Makinesi, Dijital Kaynak Makinesi, Yüzey Taşlama Cihazı. 

Siz de yenilenen atölyenizi, yeni ekipmanlarımızı anlatmak, öğrencilerinizin ürünlerini tanıtmak 
isterseniz bizimle iletişime geçin: 

seuptr@gmail.com

https://www.facebook.com/seuptr

https://www.instagram.com/seuptr/

https://twitter.com/seuptr

https://www.youtube.com/c/seuptr 

SEUP Projesi ikinci faz dönemine geçmiş bulunuyor. Birinci fazda edinilen deneyim, okullardan 
ve ilgili iş piyasasından alınan olumlu sonuçlar doğrultusunda SEUP-2 atölye çalışmaları 
başladı. SEUP ikinci fazda yenilenecek 56 okulda, 201 meslek alanı için çalışmalar yaklaşık 
1150 atölyemizde devam ediyor. Ekipman listelerinin oluşturulması, teknik şartnamelerinin 
hazırlanması, atölye yerleşim planlarının çizilmesi, altyapı ve tadilat ihtiyaçlarının belirlenmesi 
gibi ön çalışmalar tamamlanmak üzere. 2023 yılı ile, muhtemelen, Motorlu Araçlar Teknolojisi, 
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Güzellik Hizmetleri ve Bilişim Teknolojisi alanları atölyelerinde 
çalışmalarımıza başlamayı planlıyoruz.

Bu yıl 29 Ekim’de Cumhuriyetin 99.yıl dönümünü 
kutladık. Tam 99 yıl önce savaştan dolayı zayıflamış ve 

tarımsal karakteri ağır basan bir ekonomi içerisinde 
Cumhuriyet kurulmuştu. Nitelikli işgücü açığı önemli 

sorunlardan birisiydi. Böyle bir ortamda Atatürk, 1 Mart 
1922 tarihli TBMM 3. Yasama yılı açılış konuşmasında 

“Bir yandan cahilliğin kaldırılması ile uğraşırken 
diğer yandan da memleket çocuklarını sosyal hayat 

ve ekonomide fiilen etkili ve yararlı kılabilmek için 
gereken basit bilgileri uygulamalı bir biçimde vermek 

yöntemi eğitimimizin temelini oluşturmalıdır” diyerek 
Milli Eğitim sisteminin nasıl bir yol ve yöntem izlemesi 

gerektiği hakkında konuşma yapmıştı. Teorik bilgi ile 
uygulamalı eğitimin birlikte ilerlemesinin gerekliliğine 

değinen Atatürk aynı konuşmasında, “ortaöğretimin 
amacı, ülkenin ihtiyaç duyduğu çeşitli hizmet ve sanat 

elemanlarını yetiştirmek ve yüksek eğitime aday 
hazırlamaktır. Bunun için orta eğitimde de eğitim ve 

öğretim yöntemlerinin pratik ve uygulamalı olması 
temeline uymak şarttır” diyerek mesleki ve teknik 
eğitimin zorunluluğunu vurgulamıştı. Atatürk’ün 

izinde o günden bugüne mesleki ve teknik eğitimi 
güçlendirmeye devam ediyoruz. 

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramınız Kutlu Olsun! 5 İL,
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MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİME TEŞVİK EDİCİ 
ÇALIŞMALAR:

Ev ve Okul Ziyaretleri 

SEUP BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

MARDİN’DE YAPILDI

“İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ”

Olmadan Eğitim Olmaz! 

SEUP PROJESİ BİRİNCİ FAZ

YENİLENEN ATÖLYELER,
YENİ EKİPMANLAR ve ÜRÜNLER

SEUP PROJESİ İKİNCİ FAZ

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 
Teknikokullar Yenimahalle, Ankara • +90 312 213 38 80

“Bu bülten Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamen uygulayıcıların sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
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