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KÖRFEZ TİCARET ODASI MESLEK LİSESİ PROJESİ 2018
Körfez Ticaret Odası’nın 2018 yılında başladığı ‘’meslek lisesi 
gelecek garantisi projesi’’

PROJE ADI ‘’MESLEK LİSESİ GELECEK GARANTİSİ’’
PROJE SLOGANI ‘’ KÖRFEZ MESLEKLERİNDE “YILDIZLARINI” YETİŞTİRİYOR

PROJE İLE NE AMAÇLANDI: 
Körfez Ticaret Odası’nın 2018 yılından bu yana sürdürdüğü projenin ana amacı 
iş çevresi ve üyelerin kalifiye personel ihtiyacını önce ilçe çapında, sonra il ça-
pında giderebilmek ve ülkemizde de iyi uygulama örneği olabilmek ve 9-12 sınıf 
öğrencilerine yönelik iş garantili staj desteği sağlamak. Ayrıca ülkenin en önemli 
sorunu olarak görülen ara eleman sorunun ana çözümü olan meslek liselerinin 
kalitesinin arttırılarak tercih edilebilir duruma getirilmesine katkı sunmak. Bu 
amaçlar doğrultusunda Körfez İlçemizde bulunan Körfez mesleki Teknik Anado-
lu Lisesi ile gerekli görüşmeler yapılarak projenin uygulama okulu olarak belir-
lenmiştir.

PROJE ÇALIŞMA GRUBU: 
Körfez Teknik Meslek Lisesi Elektrik elektronik bölümü, mobilya bölümü, metal 
bölümü, kimya bölümü, makine bölümü öğrencileri

PROJE PAYDAŞLARI: 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Koca-
eli Milli Eğitim Müdürlüğü, Körfez İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü

PROJENİN OLGUNLAŞMA SÜRECİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İŞVERENLER İLE TOPLANTI:
 ilk olarak 11 Ekim 2018 tarihinde yapılan toplantıda, projenin ana paydaşların-
dan olan işverenlere yönelik proje tanıtım sunumu yapılarak projenin ilk adımı 
atılmıştır.

KAMU SPOTU:
 ilçenin çeşitli noktalarında proje tanıtımı ve meslek liselerine özendirici billbo-
ard çalışmaları yapılmıştır. 

REHBERLİK&YETENEK TESTLERİ DESTEĞİ:
 ilk olarak 9. Ve 12. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak yapılan ölçme ve değerlendirme testleri 
ile öğrencilerin doğru alan & dal seçimi yapmasına olanak sağlandı. 
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LOBİCİLİK FAALİYETLERİ
Projenin başladığı 2018 yılından bu yana bölgede yer alan meslek liselerinin 
talep edilir olması amacıyla lobicilik faaliyetleri kapsamında çeşitli kurum, kuru-
luş, siyasi parti, milletvekili ziyaretlerimizde hem proje tanıtımı gerçekleştirildi, 
hem de destek talep edildi. Bu kapsamda öncelikle Kocaeli Valiliği, Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği ile yerel yönetimler ile çeşitli lobicilik çalışmaları gerçekleş-
tirilmiştir

ÖĞRENCİLERE KARİYER GÜNLERİ:
 9-12. Sınıf arası öğrencilerine Okul ve farklı platformlarda bilinçlerini artırmaya 
yönelik düzenli kariyer günleri yapılarak bu kariyer günlerinde sektörün içinden 
duyarlı işverenlerin ve iyi birer rol-model olabilecek sektör içindeki çalışanların 
bilgilendirme yapması sağlandı. Başta Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, ve 
Genç Girişimciler Kurulu Üyesi Bilal Tomba meslek lisesi öğrencileri ile bir araya 
gelerek meslek liselerinin önemi ve mezun olduktan sonraki çalışma alanları ve 
avantajlarını tecrübelerini aktararak paylaştı. 2023 planlaması dahilinde kariyer 
günleri hız kesmeden devam edecek.

FUAR DESTEĞİ: 
Proje kapsamında pilot okul olan Körfez Mesleki Anadolu Lisesi’ne fuar ve ya-
rışmalara katılımları için teşvikler ve destekleyici programlar yapılmıştır. Bu 
kapsamda öğrenciler de başarılarıyla kendilerinden söz ettirmeyi başarmış ve 
Teknofest Karadeniz kapsamında Giresun’da düzenlenen TÜBİTAK 2204-D Lise 
Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Proje Yarışmasında, ‘Yapay Zeka Tabanlı 
Tam Otomasyon Sera Projesi’ ile Türkiye 2.’li ve yine Romanya’da düzenlenen 
Robo Challenge uluslararası robot yarışmasında çeyrek finale kalarak Körfez 
Ticaret Odası ve ilçeyi gururlandırmışlardır.

BURS İMKANI: 
Teorik ve mesleki eğitiminde başarılı, disiplin sorunu olmayan ihtiyaç sahibi 
öğrencilere oda organ üyelerinin desteğiyle burs imkanı sağlayarak hem öğren-
cilerin eğitimlerine daha çok odaklanması sağlandı hem de aile bütçelerine yar-
dımda bulunmak hedeflendi. Bu kapsamda eğitim süreci boyunca yaklaşık 100 
öğrenciye burs desteği verildi.

STAJ DESTEĞİ:
 Projenin en önemli çıkış noktalarından biri olan staj desteği ile ilgili önemli ba-
şarılar yakalanmıştır.   Meslek lisesi öğrencilerin staj gördükleri yerlerde fotokopi 
çekmekten ziyade alanları ile ilgili pratik yapabilecekleri kaliteli ve verimli staj 
desteği sağlamak amacı ile Körfez Ticaret Odası bünyesindeki önemli kuruluşlar 
ile anlaşmalar sağlanmıştır.
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Projenin en önemli ayağından biri olan staj desteği kısmı çok başarı bir şekilde 
yürütülmüştür. Projenin başladığı 2018 yılından bu yana 360 öğrenciye önemli 
kuruluşlarda staj desteği sağlanmıştır. 

STAJ DESTEĞİ SONRASI İŞE YERLEŞTİRME 
Projenin önemli ayaklarından biri olan staj desteğinin ardından bu süreci başarı 
ile tamamlayan 185 öğrenci Körfez Ticaret Odası’nın bu projesi kapsamında staj 
gördükleri kuruluşlarda işe başlama şansı yakalamıştır

KÖRFEZ MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NİN KTO UYGULAMA 
OKULU’DAN TOBB’UN PİLOT OKULU OLMA SÜRECİ
Körfez Ticaret Odası’nın öğrencilerin meslek liselerine bakışını değiştirebilmek 
istihdama katkı sağlamak ve en önemlisi ara eleman sorununa çözüm bulmak 
için 2018 yılında başlattığı projede pek çok koldan önemli çalışmalar yürütüldü. 
Kamu spotları, kariyer günleri, staj destekleri vb. pek çok çalışma ile süreç yürü-
tülürken yapılan çalışmaların başarısının görülmesinin ardından proje 2021 yı-
lında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından baş-
latılan ‘’81 ile 81 meslek lisesi’’ protokolüne kabul edildi. Böylece Körfez Ticaret 
Odası’nın başlattığı proje ile Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kocaeli’n-
de 3. Türkiye genelinde ise 84. Okul oldu.

Böylelikle mezuniyetleri ile birlikte ‘’istihdamı garanti edecek teknik bilgiye eri-
şen gençlerin yetiştirildiği bir mesleki eğitim modeli’’ geliştirmeyi vizyon edinen 
Körfez Ticaret Odası, kalifiye eleman anlamında tüm sıkıntıların ortadan kalka-
cağı bir geleceğin zeminini tüm detaylarıyla düşünerek hayata geçirdi. Bu amaca 
uygun olarak öğrenciler, protokol yapılan işletmelerde, farklı seviyelerdeki iş ve 
işlemleri günümüz teknolojisi ve ekipmanlarıyla uygulayarak öğrenerek, hali 
hazırda üretime devam eden işyerlerinde deneyim kazanıyorlar

PROTOKOL YÜRÜTME KURULU TOPLANTILARI
Meslek Lisesi Gelecek Garantisi projesinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘’81 ile 81 meslek lisesi projesi kap-
samına alınmasının ardından belirlenen pilot okulun sürekli gelişimine katkı 
sağlamak amacı ve paydaşların katılımları ile toplantılar yapılmasına karar veril-
miştir. Bu kapsamda da 2021 yılından bu yana da  ‘’Protokol Yürütme Toplantısı’ 
’adı ile bu süreç yönetilmeye başlanmıştır. Körfez Ticaret Odası, Körfez Mesleki 
Teknik Anadolu Lisesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul yönetiminin katılı-
mı ile ayda bir kez aksatılmadan yapılan toplantılarda meslek lisesinin müfreda-
tı, Psektörün ihtiyacına yönelik bölüm açma, mevcut süreçte yaşanılan sorunlar 
ve çözüm önerileri konuşulurken yeni güncellemelere ihtiyaç olup olmadığı bu 
toplantılarda detaylandırılmış oluyor.
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KTO GENÇ GİRİŞİMCİLER İCRA KURULUNDAN YENİ PROJE 
Körfez Ticaret Odası Genç Girişimciler İcra Kurulu yeni bir projeye imza attılar. 
Meslek Liseli Gençlere Yatırım Yapın Gelin Hikâyenizi Anlatın” Projesi kapsamın-
da Genç İcra Kurulu Üyesi Bilal Tomba Gençlerle tecrübelerini paylaştı.
Körfez Ticaret Odası’nın aktif oda organ üyelerinden olan Körfez Ticaret Odası 
Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri 2023 yılı itibari ile çalışmalarını hızlandırdı-
lar. 2023 yılı çalışma takvimi hazırlıklarında sona gelen icra kurulu üyeleri yeni 
projeleri olan ‘’Meslek Liseli Gençlere Yatırım Yapın Gelin Hikâyenizi Anlatın’’ ile 
gençlere yol gösterecek.
KTO GENÇ GİRİŞİMCİLER İCRA KURULU ÜYESİ TOMBA GENÇLER İLE 
BULUŞTU 
Körfez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde proje kapsamında öğrenciler ile bir 
araya gelen Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Bilal Tomba ‘’Körfez Ticaret Oda-
sı’nın 2018 yılından bu yana yürütmekte olduğu meslek lisesi projesi ile entegre 
olarak devam edecek proje meslek lisesi projesindeki ‘’kariyer Günleri’’ planla-
masına dâhil edilerek gençlere gelecekte sahip olmayı planladıkları mesleklere 
ulaşmak için neler gerekebileceği konusunda ilham vermeyi planlıyor. Ayrıca 
öğrencilerin; sınıflarının ve çevrelerinde bulundukları sosyal toplum dışındaki 
dünyayı görmelerini sağlayan, öğrencilerin ufkunu genişleten Körfez Ticaret 
Odası tarafından organize edilmiş kaldıraç hizmeti gören bir eğitim projesidir.’’ 
bizde bugün sizler ile bu amaçlar doğrultusunda bir söyleşi gerçekleştireceğiz’ 
’dedi. Ve tecrübelerini gençler ile paylaştı.
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PROJE NEYİ AMAÇLIYOR
Proje meslek liseli gençlerde tutum ve motivasyonu artırmayı, kariyer anlayışında vizyon 
sahibi yapmayı ve öğrencilerin kendilerine olan inancını artırmayı amaçlamaktadır. “konuk 
konuşmacılar tecrübelerini anlatıyor” projesi “benim gibi bir insan başardı, sende başarırsın, 
başarılı olabileceğine güven” mottosuyla hareket etmektedir. Konuşma programları serisi 
belirli aralıklarla 2023 yılı içerisinde sektörlerinde marka olmuş, tecrübeleri ile adlarından söz 
ettiren firmaları yada kişileri meslek liseli öğrencilerle buluşturmayı hedeflemektedir.
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MESLEK LİSESİ PROJESİNDE KARİYER GÜNLERİ BAŞLADI
Körfez Ticaret Odası (KTO) tarafından, Körfez Ticaret Odası’nın katma değerli mesleki 
eğitimle nitelikli iş gücü oluşturmak adına düzenlediği Meslek Lisesi Gelecek Garantisi 
projesi devam ediyor.
2018 yılından beri yürütülen “Meslek Lisesi Gelecek Garantisi” projesinin pilot okulu 
olan ve 2021 yılında da MEB, TOBB, TOBB ve ETÜ arasındaki işbirliği protokolüne de 
dahil etti. Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile düzenli olarak yapı-
lan kariyer günlerine bir yenisi daha eklendi.
Projenin amacını yansıtan “Körfez Mesleklerinde Yıldızlarını Yetiştiriyor” sloganı ile 
yoluna devam ediyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerin 
belki de en belirleyici bölümü olan, iş adamları veya mesleğinde uzmanlaşmış kişiler 
ile meslek öğrencilerinin birbirlerini tanıdıkları, öğrencilere tecrübe aktarımlarının 
yapılarak mesleki eğitimin özendirilmeye çalışıldığı kariyer günlerinin 2022 yılında 
düzenlenen ilk etkinliği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ‘ün katılımı ile gerçek-
leşti.
“İSTİHDAM KONUSUNDA BİR SORUNU OLMAYACAK”
Nitelikli personel ihtiyacının her geçen gün artış gösterdiğini kaydeden KTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Recep Öztürk, “Mesleğinde gerekli altyapıyı hem teorik hem de pratik 
anlamda tamamlamış mezun arkadaşlarımızın, istihdam konusunda bir sorunu olma-
yacak, mesleki donanımına paralel iyi bir gelir düzeyine de sahip olacaklarına da inan-
cım sonsuz” ifadelerini kullandı.
“İSTİHDAM KONUSUNDA BİR SORUNU OLMAYACAK”
MEB, TOBB ve TOBB ETÜ iş birliği protokolünü yürütmekte olan Körfez Ticaret Odası 
ve Körfez İlçe Milli Eğitim temsilcilerinden oluşan Protokol Yürütme Kurulu’nun öğ-
rencilerin mesleki başarıya ulaşabilmeleri adına ihtiyaçlarını gözeterek düzenli olarak 
bağışlayacakları bursun müjdesini ise Körfez MTAL Müdürü Harun Künü öğrencilerine 
sevinçle verdi. Bu kapsamda ders notu, devamsızlık, disiplin ve ailenin maddi durumu 
gibi birkaç kriteri sağlayan belli sayıda öğrenciye burs verilecek.
Öğrencilerin mesleki gelişimlerine olumlu yönde katkı sunmak ve profesyonel çalışma 
ortamları hakkında öğrencilere fikir verebilmek adına, işletmelere teknik geziler ile öğ-
rencilerin kültürel bakış açılarına katkı sağlamak adına kültürel gezilerin de yapılacağı 
müjdesini ise KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk verdi.



KÖRFEZ TİCARET ODASI
MESLEK LİSESİ
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