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PROJE ÖZETİ (İNGİLİZCE) 

 1.   Tanım 

1.1. Proje Türü  

1.2. Başlığı 

1.3. Projenin ilgili olduğu sektör/alan 

 

1.4. Projenin yeri 

 

1.5. Proje süresi 

 

1.6. Toplam proje maliyeti ve hibe miktarı  

 

 
1.7. Başvuru fomunu esas alarak (a) projenin hedefleri, (b) hedef gruplar, (c) ana 

faaliyetler ve sonuçlar, (d) kullanılacak yöntem ve kaynaklar hakkında özet bilgi 
veriniz.   

a) Projenin Hedefleri; 
Genel Hedef: Trabzon ilinde MTE kurumlarındaki eğitimin kalitesini artırmak, eğitim ve işgücü 
piyasası arasındaki bağı güçlendirmek ve özellikle kız çocuklarının MTE okullarına devam 
oranlarının arttırmak. 
Proje Amacı: Ortaokul 8 ve lise 9.sınıflarda okuyan 500 kız çocuğunun mesleki rehberlik  yoluyla 
bilinçlendirerek MTE kız çocuklarının okullaşma oranını arttırmak,eğitim ortamlarının kalitesinin 
kız öğrencilerinin beklentileri doğrultusunda iyileştirmek,farkındalık faaliyetleriyle il genelinde 

                                                
1
 Yüzde yazımında 2 ondalık sayı kullanınız. Yüzde en fazla %90 olmalıdır. 

2 Yüzde yazımında 2 ondalık sayı kullanınız. Yüzde en az %10 olmalıdır. 

ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARININ OKULA DEVAM ORANLARININ ARTTIRILMASI 

  

 
 

Meslek Lisesiyle Okullaşıyorum Hayatla Bütünleşiyorum 

 
 

 
11 Eğitim  

Türkiye, Doğu Karadeniz Bölgesi, Trabzon 

Tahmini başlangıç 
tarihi 

Tahmini bitiş tarihi Toplam süre (ay) 

01.09.2015 01.09.2016 12 AY 

Toplam proje maliyeti (AVR) 246.185,60€              100% 

Talep edilen hibe miktarı (AVR)          219.760,89€ 
Toplam proje maliyetinin %1 
89,27 

Toplam başvuru sahibi katkısı 
(AVR) 

          26.415,71 € 
Toplam proje maliyetinin %2 

10,73  
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ortaöğretimde okullaşma oranının % 3 arttırılmasına katkı vermek,uygulanabilir bir rehberlik 
modülü oluşturarak cinsiyetten bağımsız mesleki rehberlik hizmetlerinin kalitesini arttırmak, MTE 
okullarda sadece kız öğrencilere yönelik rehberlik büroları kurularak kızların motivasyonunu 
arttırmak,protokollerle kız öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamlarına katkı sağlamak.(5 
protokol) 

b) Hedef Gruplar: 
Eğitim öğretim dışında kalmış kız çocukları ve aileler, 
Rehber öğretmenler, Meslek öğretmenleri ve branş öğretmenleri(50 öğretmen), 
Sosyal sorumluluklar üstlenmiş sivil toplum kuruluşları: (5 STK ve 50 üye), 
Mesleki eğitim ve rehberlik hizmetleri kapsamında halen bir ortaöğretim kurumunda okuyan kız 
öğrenciler  (500 Kişi)  
Mesleki ve Teknik Eğitim mezunu olup halen bir işte çalışmayan kadınlar 
(c) ana faaliyetler ve sonuçlar, 

Ana Faaliyetler : 
FAALİYET 1: Hazırlık Faaliyetleri  
FAALİYET 2: Tanıtım ve görünürlük faaliyetlerinin yapılması ,  
FAALİYET 3: Eğitimcilerin Eğitimi Faaliyetinin Gerçekleştirilmesi , Rehberlik modülü oluşturulması 
ve uygulanması 
FAALİYET 4: Oransal olarak kız öğrenci okullaşmasının az olduğu bölgelerde 30 aileye yönelik 
muhtar, din görevlileri ve çeşitli toplum önderlerinin katılımıyla yapılacak aile ziyaretleri 
FAALİYET 5: Okullaşma ve meslek seçimi konularında seminer düzenlenmesi 
FAALİYET 6: Sadece kız öğrencilere yönelik rehberlik bürosu kurulması  
FAALİYET 7: Eğitimler yoluyla kızların kişisel gelişimlerinin desteklenmesi  
FAALİYET 8: Okul ortamlarında kız öğrencilere yönelik olarak düzenlemeler yapılması 
FAALİYET 9: Oluşturulacak web portalı üzerinden öğrencilere yönelik eğitimler 
FAALİYET 10: İş piyasası temsilcileriyle kadın istihdamının desteklenmesi konulu 1 toplantı 
yapılması 
Beklenen Sonuçlar: 
1-Kızların ilköğretim sonrasında ortaöğretim kademesinde devam oranlarında artış sağlandı(% 3), 
2-Meslek seçiminde ve sonrasındaki cinsiyete dayalı klişelerin ortadan kaldırıldı, 
3-Okulların fiziki imkanların kız öğrenciler açısından cazip hale getirildi, 
4-50 öğretmen eğitildi,  
5- MTE okullarda sadece kız öğrencilere yönelik 1 rehberlik bürosunun kuruldu, 
6-135 kız öğrencinin kurslar yoluyla nitelikleri arttırıldı, 
7- Cinsiyetten bağımsız rehberlik için modül oluşturuldu, 
8-200 aileye ve 50 STK üyesine farkındalık faaliyeti yapıldı,  
9-30 aile ziyaret edildi, 
10- Kız öğrenciler için Prefabrik Fntes Salonu yapıldı 
11-Teknik ve Endüstri Meslek liselerin bilinirliliği %100 oranında artış gördü. 
12- Ortaokul 8 ve lise 9.sınıflarda okuyan 500 kız çocuğu mesleki rehberlik  ve seminerler yoluyla 
bilinçlendirildi.  
13- Rehberlik öğretmenlerinin bilgi , becerilerive kapasiteleri %100 artırıldı 
14- Sürdürülebilir bir eğitimsel web portalı oluşturuldu 
(d) kullanılacak yöntem ve kaynaklar.   
Proje Yürütme: Projenin etkili biçimde yürütülmesi için proje ekibi oluşturulacaktır. Bu Proje Ekibi 
okulumuz idaresince seçilecek Proje Koordinatörü, Proje Asistanı, Teknik Destek Personeli ve 
Eğitim ve Seminer Sorumlusu Personelinden  oluşacaktır 
Eğitim: Projenin hedef grubuna yönelik eğitimler verilecektir. Bu nedenle kız öğrencilerin kişisel 
gelişimlerine katkı sağlamak amaçlarının gerçekleşmesinde Eğitim faaliyetleri bir yöntem olarak 
belirlenmiştir. Görünürlük Faaliyeti Gerçekleştirme: Projenin uygulanması için AB’nin sağladığı 
desteğin kamuoyuna, bölgeye ve diğer sivil toplum kuruluşlarına duyurulmasının sağlanması ile 
proje bilincinin oluşmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır LED Ekran TV’lerle Okullarda 
Tanıtım : 10 adet LED ekran TV kurulacaktır. Bu bağlamda merkezi sistemle birlikte belirli sürede 
okulumuzun ve diğer meslek liselerin tanıtımı yapılacaktır. LED Ekran TV lerle yapılacak bu 
tanıtım Yöntem olarak belirlenmiştir. 
Protokol Yapma : Proje ortaklarımızın üstleneceği organizasyonla  1 kez toplantı düzenlenecek 

ve İşverenlerle işsiz meslek lisesi mezunu kadınların iş görüşmesi ortamları sağlanacaktır. 

İşverenlerden işyerlerine alınacak bayan personellerin meslek lisesi mezunlarından seçimine 

öncelik verilmesi yönünde protokol yapılacaktır. Bu bağlamda Protokol Yapma yöntem olarak 

belirlenmiştir. 

 

Proje Yazım Ekibi:  
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Mustafa EROĞLU 

Serkan AYDIN 

Muhammet TÜRKMEN 

Ecvet Enis PEKEL 

 

Proje Uygulama  Ekibi : 

Süleyman DEĞİRMENCİ 

Filiz ALİCAN 

Mustafa EROĞLU 

Serkan AYDIN 

Süleyman ATASOY 

Hakan BERBER 

Hasan BAK 

 

TC ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

AVRUPA BİRLİĞİ VE MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRLMESİ PROGRAM OTORİTESİ 

 

EuropeAid/133687/M/ACT/TR 

TRH2.2.IIAREFG/P-03/375 NOLU PROJE 

 BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI 

 
1. Ortak 

EuropeAid numarası3 
Uygun değil 

Yasal tam adı 
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI 

Teklif edilen projenin 
uygulanmasındaki rolü 
ve katılımı 

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası eğitim ve iş piyasası arasında eş 
güdüm ve koordinasyonun arttırılması görevini üstlenecektir. İş 
piyasasında aranılan eleman profili araştırmaları, iletişim ve 
farkındalık oluşturucu toplantılar, kız öğrencilerin istihdamını 
kolaylaştırıcı protokoller yaparak projenin uzun vadede kadın 
istihdamının artırılması hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacaktır. 
Projenin tanıtım ve görünürlük faaliyetlerinin yürütülmesine katkı 
sağlayacaktır. 

 

 2. Ortak 

EuropeAid numarası
4
 Uygun değil 

Yasal tam adı TÜRK EĞİTİM VAKFI TRABZON ŞUBESİ 

Teklif edilen projenin 
uygulanmasındaki rolü 
ve katılımı 

Türk Eğitim Vakfı Trabzon Şubesi dezavantajlı grupların sosyal 
ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda faaliyetler yürütmektedir. 
Projenin hedef gurubu olan cinsiyet ayrımcılığına uğramış kız 
çocuklarının okula devam etmeleri konusunda farkındalık faaliyetleri 
yürüterek, İl genelinde hedef gruptaki kız öğrencilerle iş piyasasında 
başarılı olmuş rol model niteliğindeki bayanların buluşturulmasına 
yönelik toplantı, konferans ve organizasyonları düzenleyerek yerel 
sahiplenme rolü üstlenecektir. 

Projenin tanıtım ve görünürlük faaliyetlerinin yürütülmesine katkı 
sağlayacaktır. 

 

                                                
 

 


