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MESLEKİ
EĞİTİM

KALKINMADA MESLEKİ
EĞİTİMİN ÖNEMİ

GÜNEY EGELİ FİRMALAR WORLDFOOD
İSTANBUL GIDA FUARI’NDA

DENİZLİ OSB TEKNİK
KOLEJİ'NDEN KALİFİYE ELEMAN

GÜÇLÜ SANAYİ VE TEMİZ ÜRETİM
ALANLARINDA 50 PROJEYE DESTEK
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Öncelik 1: Yenilik, teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitesi
yüksek sanayi dönüşümünün sağlanması
Öncelik 2: Kalite odaklı üreten, verimliliği yüksek, markalaşmış,
uluslararası rekabet gücüne sahip tarım ve gıda sektörü
dönüşümünün sağlanması
NAYİ VE
TE
Öncelik 3: Bölge turizminin çeşitlendirilerek dörtTİ SA mevsime
yayılması ve hizmet kalitesinin artırılması
Öncelik 4: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının
yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin artırılması
Öncelik 5: Lojistik kapasitesinin ve ulaşım altyapısının
geliştirilmesi
Öncelik 6: Dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik hayata
katılımının artırılması
Öncelik 7: Nitelikli işgücüne sahip etkin bir işgücü piyasası
oluşturulması
Öncelik 8: Çevrenin korunması ve doğal kaynakların
sürdürülebilir kullanımı
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Toplam Destek:
30.000.000 TL
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TR32/19/FD
Program Bütçesi ve

*Yukarıda belirtilen öncelikler arasında herhangi bir hiyerarşik sıralama yoktur.
Tüm öncelikler bu destek programı kapsamında aynı öneme sahiptir.

KAYS Kullanıcı Hesabının Açılması

2019

Kullanıcı hesabı,
bir defaya mahsus oluşturulur
ve sisteme daha sonraki
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> Sivil toplu
> Organize S
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> Birlikler ve

TR32/19/FD
Destek Kısıtları

girişlerde kullanıcı adı ve şifreyle doğrudan giriş yapılır. Kullanıcı hesabı
oluşturmak için Ajans internet sitesi üzerinden (www.geka.gov.tr)
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için T.C. Güney
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Türkiye'de işsizlik sorunu en mühim sosyolojik mesele olarak
gündemdeki yerini korumaktadır. Gerek özel sektör gerekse
kamu kurum ve kuruluşlarının teşviki ile yapılan istihdamı artırmaya yönelik gayrete rağmen ulusal planlarda belirlenen
hedeflere ulaşmada halen katedilmesi gereken oldukça fazla
mesafe olduğu anlaşılmaktadır. Son yirmi yıldır TÜİK'in yayımlamış olduğu istihdam ile ilgili veriler analiz edildiğinde demografik olarak ülke nüfusunun yarısını oluşturan genç nüfu-

sun istihdam olanaklarına kavuşturulmasına yönelik çabaların
daha mühim hale geldiği görülmektedir. Köyden kente göç
eden nüfusun genç, dinamik yaş grubu içinde yer alması,
eğitim seviyesinin düşük olması ve kentlerde mevcut olan
ekonomik sektörlerin talep ettiği bilgi ve beceriden yoksunluk genç işsizlik oranlarını arttırmaktadır. Bilhassa dijitalleşme
ile birlikte günümüzde var olan işletmeler bilgi ve teknoloji
kullanımına yönelirken, geleneksel işlerin de azalmasına sebep olmaktadır. Bu eğilim sürecinde eğitim, mesleki bilgi ve
beceriden yoksun genç nüfusun istihdamı da zorlaşmaktadır
(Muslu, 2010, s. 83).
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insanın iktisadi etkinliğini ve verimliliğini etkilemektedir (Yumuşak, 2008, s. 11).
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Değerli Okurlarımız,
Dünyada gerçekleşen teknolojik dönüşüm bir yandan iş yapma şekillerini değiştiriyor, diğer yandan yeni beceri ihtiyaçlarının ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu dönüşüm
sürecinde Ülkemiz de mevcut sektörlerinde teknoloji kullanımını artırıyor.
Türkiye’nin üretim ve ihracattaki payını artırabilmesi, diğer ülkeler karşısında rekabet gücünü artırabilmesi için ileri teknolojiye geçiş yapması elzem hale gelmiştir.
Bununla birlikte beşeri sermayenin de bu yönde geliştirilmesi ve gerek çalışanlara
yeni beceriler kazandırılması gerekse yeni beceri ihtiyaçlarına yönelik insan kaynağının yetiştirilmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda mesleki eğitim, işgücü
piyasalarının ihtiyaç ve taleplerini karşılayabilecek şekilde geliştirilmeli ve mesleki
eğitimin kalitesinin artırılması için çalışmalar gerçekleştirilmelidir.

Ayrıca Ajansımız bu sene Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Proje Teklif Çağrılarını
ilan etmişti, bu süreç içerisinde çağrılarımıza gelen başvurular değerlendirildi ve
başarılı projeler ilan edildi. Dergide ayrıntılı bilgilerini bulacağınız sonuçların Güney
Ege Bölgesi için hayırlı olmasını temenni ederim. 2020 yılında da Ajansımız farklı
programlar kapsamında Bölgemize mali ve teknik destekler sağlamaya devam
edecek.
“Mesleki Eğitim” temasıyla ilgili yazıların yanı sıra bölgemizdeki gelişmeler ile Ajansımızın destek olduğu projelerin ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin sizlere sunulmasını
amaçlayan dergimizin bu sayısının ilginizi çekeceğini umar, tüm çalışmaların Bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ederim.

geka.gov.tr

Esengül CİVELEK
Muğla Valisi
Güney Ege Kalkınma Ajansı
Yönetim Kurulu Başkanı

Mesleki eğitimin öneminin vurgulanması ve çeşitli çevrelerde farkındalık sağlanması amacıyla 2019 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından Kalkınma
Ajansları için “Geleceğim Mesleğim” teması ile mesleki eğitim yılı olarak belirlendi.
Türkiye’nin her bölgesinde olduğu gibi Güney Ege Bölgesi’nde de Ajansımız mesleki eğitim hususunda farkındalık ve işbirliği çalışmaları yürüttü. Güney Ege dergisinin bu sayısında Ajansımız mesleki eğitimin önemi, mesleki eğitim alanındaki
istatistikleri ve bu alanda gerçekleştirilen faaliyetleri anlattı.
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KALKINMADA MESLEKİ
EĞİTİMİN ÖNEMİ

Hazırlayan: Harun KAPTANER / Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi

GüneyEge

K

alkınma, bir ülkenin reel milli gelirinin devamlı ve kümülatif bir biçimde artış sağlayan, sosyal, kültürel ve
politik parametrelerin bileşimi olarak tanımlandığında,
bu mefhumun odağına insan faktörü yerleşmektedir (Yumuşak, 2008, s. 32). Bir ülkenin kalkınmışlık göstergesi fiziki
ve beşeri sermaye varlığı ile birlikte ölçülmektedir. Ülkelerin
gelişme düzeyini ifade eden göstergeler içinde son yıllarda
oldukça sık kullanılan endeks insani kalkınma endeksidir.
Bunun nedeni; iktisadi gelişmenin beşeri kalkınmaya dayanmasıdır. Beşeri sermaye kısaca iş gücünün sahip olduğu nitelikler olarak tanımlanabilmektedir.

4

Kalkınma iktisadı literatüründe, beşeri sermayenin ülkelerin
iktisadi gelişmelerini hızlandırdığına ilişkin çok sayıda bilimsel
çalışma bulunmaktadır. Kalkınma kuramlarına göre bu iki sermaye biçiminin bütünleşmesi önem arz etmektedir. Bu entegrasyonun sağlanması için ise beşeri sermayenin nicelik ve
niteliklerinin de bütünleşmesi ve kendi içinde uyumlu olması
gerekir. Beşeri sermayenin iktisadi açıdan etkinliği nüfusun
sahip olduğu demografik hususiyetlere bağlıdır. Nitelikli insan gücünü beşeri sermaye olarak tanımlamak, nüfusun tüm
yönlerini ele almayı gerektirir. Zira ilk bakışta beşeri sermaye
ile ilişkilendirilemeyen bazı hususlar, dolaylı etkileri nedeniyle

Türkiye'de işsizlik sorunu en mühim sosyolojik mesele olarak
gündemdeki yerini korumaktadır. Gerek özel sektör gerekse
kamu kurum ve kuruluşlarının teşviki ile yapılan istihdamı artırmaya yönelik gayrete rağmen ulusal planlarda belirlenen
hedeflere ulaşmada halen katedilmesi gereken oldukça fazla
mesafe olduğu anlaşılmaktadır. Son yirmi yıldır TÜİK'in yayımlamış olduğu istihdam ile ilgili veriler analiz edildiğinde demografik olarak ülke nüfusunun yarısını oluşturan genç nüfu-

sun istihdam olanaklarına kavuşturulmasına yönelik çabaların
daha mühim hale geldiği görülmektedir. Köyden kente göç
eden nüfusun genç, dinamik yaş grubu içinde yer alması,
eğitim seviyesinin düşük olması ve kentlerde mevcut olan
ekonomik sektörlerin talep ettiği bilgi ve beceriden yoksunluk genç işsizlik oranlarını arttırmaktadır. Bilhassa dijitalleşme
ile birlikte günümüzde var olan işletmeler bilgi ve teknoloji
kullanımına yönelirken, geleneksel işlerin de azalmasına sebep olmaktadır. Bu eğilim sürecinde eğitim, mesleki bilgi ve
beceriden yoksun genç nüfusun istihdamı da zorlaşmaktadır
(Muslu, 2010, s. 83).
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yeniliklere uyum sağlayan vasıflı insan gücünün yetiştirilmesi
gerekmektedir. İşte tam da bu noktada mesleki eğitimin önemi aşikâr olmaktadır. Bu manada iş gücü piyasasının ihtiyaç
duyduğu nitelikli insan gücünün işletmelerle iş birliği yapılarak
yetiştirilmesi, mesleki eğitim sistemi içerisinde desteklenerek
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını gerekli kılmaktadır (Yörük,
2002, s. 304). Tüm bu mühim hususiyetlerden anlaşılacağı
üzere mesleki eğitim hayatın bizatihi kendisinden yani içinden olduğundan bireyin içtimai, siyasi, iktisadi hülasa yaşamı
ile mütenasip tüm alanlarda yer bulmaktadır.
Bilvasıta yani ortaya konacak olursa, mesleki eğitim;
1. İş piyasasının aradığı vasıf ve yetkinlikte iş gücü temini,
2. Piyasa koşullarını kolaylaştırıcı, bireylere sosyolojik-psikolojik farkındalık katması,

GüneyEge

Mesleki eğitim ise genç işsizliğinin azaltılmasında genel manada kalkınmanın hızlandırılması, istihdamın artırılması ve
ülkenin rekabet gücünün yükseltilmesi bakımlarından kritik
öneme sahip bulunmaktadır (Yörük, 2002, s. 304). Bu anlamda mesleki eğitim, ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceri ve alışkanlıklara sahip kalifiye insan gücünün yetiştirilmesinde çok
önemli bir yer tutmaktadır. Zira kalifiye iş gücünün bilgi ve
becerisi, iktisadi muvaffakiyetin ve kalkınmanın da temeli durumundadır (Hoşgörür, 2007, s. 1-10). Bu kapsamda nitelikli
ve çağdaş uygulamaya yönelik mesleki eğitim ile mezunlara
nitelik kazandırılırken aynı zamanda rekabet edilebilirlik düzeyi
arttırılmaktadır. Mesleki eğitim bir tarafta gençlere başarılı bir
meslek yolu hazırlarken, diğer taraftan iş gücü piyasasına nitelikli beşeri sermaye tedarik eder.
21. yüzyılda baş döndürücü hızla gelişen teknolojik temayüz
ve değişmeler tüm dünyada mesleki eğitime duyulan ihtimamı daha da artırmış ve ülkelerin bu alanda daha etkili çalışmalarına ve kaynak ayırmalarına mucip olmuştur. Bu gelişmeler
ışığında mesleki ve teknik eğitime olan yönelim, bilhassa
gelişmekte olan ülkeler bakımından çok daha farklı mana ifade etmekte, vasıflı insan gücü oluşturabilmeleri için önemli
kaynaklar ayırmak zorunluluğunu daha sarih bir biçimde ortaya çıkarmaktadır. Bu çerçevede hizmet ve üretim alanlarında teknolojik gelişmelere uyumlu, mesleki ve teknik bilgi
ve becerilerle donatılmış insan kaynağına ihtiyaç her geçen
gün artmaktadır. Bu ihtiyacı gidermek maksadıyla çağdaş
teknoloji yöntemlerini bilen, tahlil eden, kullanan, geliştiren ve
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3. Bir meslek sahibi olmak ve kısa yoldan hayata atılabilmek
bakımlarından mühim görülmektedir (Gültekin, 2004, s. 36).
Bir tarafta çalışma hayatına giren milyonlarca insan ve ortaya
çıkan işsizlik, diğer tarafta bilim ve teknolojideki hızlı inkişaf
ile bunların ortaya koyduğu farklı vasıf ve niteliklere sahip iş
gücü talebi sebebiyle verim kayıpları yaşayan işletmelerin
mesleki eğitim ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.
Iş gücünün piyasanın talepleri doğrultusunda etkin olarak
hazırlanması eğitim ile mümkündür. Pierre Bourdieu'ya göre
eğitim bir yandan toplumsal anlamda yeniden üretimi, diğer
yandan da bireylerin habitus içinde çeşitli rol ve beceriler
kazanmasını sağlamaktadır (Palabıyık, 2011, s. 121-141).
Eğitimin önemi noktasında bu bilinçte olan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hemen hemen tamamında iş gücünün
niteliğinin artırılmasına yönelik politikalar ön plana çıkmakta ve
bunun için çalışmalar yapılmaya devam edilmektedir.
Beşerî sermaye ve eğitim politikalarının bireyin toplumsal
hayata girmeye başladığı dönemden itibaren ileride kalkınmaya ne derece müessir olduğu yapılmış olan faaliyetlerde
görülmektedir. Türkiye'de bu manada en hayati sorun; insana olan yatırımın eksikliği ve eğitime verilen önemin azlığı
nedeni ile kalkınmanın odağında insan unsurunun bulunmamasıdır. Bu minvalde iktisadi kalkınma hususunda yapılması
gerekenlerin başında sosyal ve kültürel alanda eksikliklerin
giderilmesi, bölgesel yatırımların yapılması, beşerî gelişme
ve sosyal dayanışmanın sağlanması, devlet tarafından teşvik
politikalarının oluşturularak o bölgedeki genç iş gücünün en

mükemmel biçimde toplumsal hayata hazırlanması yönünde
çalışmalar yapılmasıdır.
Bugün post-fordist iktisadi yapı içinde emek-yoğun teknolojilerden sermaye yoğun teknolojiye geçiş, çalışanların niteliğini de değiştirmeye başlamıştır. Bir taraftan işçinin yerini
makinalar ve robotlar almakta, diğer yandan işçilerin vasıflarında mühim değişiklikler yaşanmakta, hem dünya ekonomisindeki, hem de ulusal ekonomilerdeki ileri düzey yenilikçi
teknolojilerin öncülük ettiği yapısal değişim, üst düzey eğitim
ile donanmış insanlara ve teknolojik gelişmenin hızına cevap
verecek yeni donanımlı insanlara olan talebi artırmaktadır. Bu
ilerlemelerle birlikte kaim olan iş gücü içinde istenilen vasıf ve
bilgi seviyesinde yeterli eleman bulunamaması, bir taraftan
yapısal işsizlik denilen bir işsizlik türü yaratırken; küreselleşme
ile birlikte gelişen ve dolaşımı hızlanan yeni teknolojiler kısa
vadede bir kısım meslekleri ortadan kaldırarak ortaya çıkardı-

ğı işsizlik sorununa rağmen, uzun vadede bu önemini yitiren
mesleklere karşılık daha yeni ve farklı iş kollarının ortaya çıkmasını da sağlamıştır.
Tüm bu bilgiler ışığında Türkiye'nin değişen iktisadi, finansal ve idare algısına münasip nitelikli genç neslin yetiştirilme
zorunluluğu, istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme ve kalkınma
amacı gibi nedenlerle mesleki eğitime olan ilgiyi daha da artırmaktadır (Robinson, 2015, s. 79). Ancak bu manada istihdam ve mesleki eğitim arasında olması gereken interaktif
ilişki biçiminin Türkiye’de henüz tam olarak sağlanamadığı
anlaşılmaktadır. Nihayetinde bugün gelinen noktada iş gücü
piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte iş gücü yetiştirilememesi, mesleki eğitimin önemli bir sorun olarak gelecek on yıllarda da Türkiye'nin ve özelde TR32 Bölgesi'nin gündeminde
yerini koruyacağının bir işareti olarak gözükmektedir (Kayır,
2006, s. 65).

geka.gov.tr
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50 PROJEYE
AJANSIMIZDAN HİBE DESTEĞİ
9
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AJANSTAN HABERLER

A

jansımızın 18 Şubat 2019 tarihinde ilan ettiği “Güçlü
Sanayi” ve “Temiz Üretim” adlı mali destek programlarında, başvurusu yapılan aday projelerin değerlendirme aşaması tamamlanarak toplam 50 proje destek almaya hak kazanmıştır.
Kar amacı güden işletmelere yönelik yürütülen her iki destek
programından; Güçlü Sanayi programında 35 proje, Temiz
Üretim programında ise 15 proje değerlendirme aşamasını
geçerek hibe desteğine uygun bulunmuştur. Toplamda 50
adet projenin asil listede yer alarak sözleşme imzalamaya
hak kazandığı çağrı vesilesiyle projelerin eş finansmanlarıyla
Aydın, Denizli ve Muğla'da toplam 46,5 TL’lik bir yatırım hacminin oluşacağı öngörülmektedir.
Güney Ege Bölgesi’nde yüksek katma değer ve yenilik odaklı
sanayi üretiminin artırılması ve sektörlerin rekabet gücünün
geliştirilmesi amacıyla tasarlanarak ilan edilen Güçlü Sanayi
programında, Ajans tarafından toplam 35 projeye 14,5 milyon TL kaynak aktarılması uygun görülmüştür. Ajans hibe
desteği ve toplam proje bütçelerinin hayata geçmesiyle bölgede 29,5 milyon TL’lik yatırım hacmi oluşacaktır. Ajansımızın
uygun bulunan projelere asgari 100 bin TL azami ise 750 bin
TL destek sağlayacağı Güçlü Sanayi programında; Denizli’den 21, Muğla’dan 9 ve Aydın’dan ise 5 proje değerlendirme aşamasını geçmiştir.

GüneyEge

Projelerin tamamlanmasıyla, bölgede
yüksek katma değerli ve yenilikçi ürünler
üretilmesi sağlanırken, işletmelerin
tasarım ve markalaşma kapasitesinin
artırılması hedeflenmektedir.

10

Bu programda projelerin tamamlanmasıyla, bölgede yüksek
katma değerli ve yenilikçi ürünler üretilmesi sağlanırken bu
doğrultuda işletmelerin tasarım ve markalaşma kapasitesinin
artırılması hedeflenmektedir. Hayata geçecek projeler teknik tekstil, kauçuk ve plastik ürünleri, filtre, tekstil makinaları,
metal ürünleri, gıda ürünleri, mermer ürünleri, tarım aletleri,
deniz taşıtları, endüstriyel mutfak ürünleri, kimyasal ürünler,
elektronik ürünler ve ekipmanları, dekoratif tasarım ürünleri,
bakır, kablo ve tel mamülleri, ambalaj ürünleri, kauçuk, plastik ve lastik ürünleri, tıbbi aromatik bitkiler, kozmetik ürünleri,
seramik ve mozaik ürünleri vb. çeşitli sektörlerde ürünlerin
üretimi, imalatı, tasarımı ve markalaşmasına yönelik faaliyetleri içermektedir.

Temiz üretimin bölgede yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla uygun projelere kaynak
aktarılması için yürütülen bir diğer program olan Temiz Üretim
Mali Destek Programı’nda ise; 15 projeye yaklaşık 7 milyon
TL destek sağlanması uygun görülmüştür. KOBİ’lerin uygun
başvuru sahibi olduğu program kapsamında; Denizli’den 9,
Aydın’dan 2 ve Muğla’dan 4 proje bulunmaktadır. Ajansımız
tarafından projelere asgari 100 bin TL azami ise 500 bin TL
kaynak aktarılacak olup, projelerin uygulanmasıyla bu alanda
bölgede 17 milyon TL’ye yakın bir yatırım hacmi oluşması
öngörülmektedir. Atıkların kaynağında azaltılması, suyun etkin
kullanımı ve atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya
enerji üretimi projelerin uygulanmasında öncelikli hedefler
arasında yer almaktadır.
Temiz Üretim Programı’ndaki projeler ise zeytinyağı, organik
ve hayvansal gıdalar ile tekstil, mermer, hazır beton, elektronik, ağaç ve mantar ürünlerinin üretimi ve imalatı alanlarında çevre dostu yeni sistemlerin kullanılması, atık yönetimi,
geri dönüşüm faaliyetleri, su ve enerji tasarrufu sağlanması
ile atıklardan katma değeri yüksek yeni ürünler üretilmesi vb.
faaliyetler içermektedir.

18 Şubat 2019 tarihinde ilan ettiğimiz 2019 Yılı Proje Teklif
Çağrısı kapsamında Ajansımız; Aydın, Denizli ve Muğla merkezleri ve ilçelerinde bilgilendirme toplantıları düzenleyerek
potansiyel başvuru adaylarını programlar konusunda bilgilendirmişti. Ayrıca, bölgede proje kültürünün gelişmesi ve nitelikli
proje üretilmesi amacıyla potansiyel proje adaylarına yönelik
ücretsiz proje yazma eğitimleri de düzenlenmişti. Başvuru
süresi 6 Mayıs 2019 tarihinde sona eren 2019 Proje Teklif
Çağrısı kapsamında Aydın, Denizli ve Muğla’dan Güçlü Sanayi programına 90, Temiz Üretim programına 29 olmak üzere toplam 119 proje teklifi sunulmuştu.
Ön inceleme, bağımsız değerlendiricilerin değerlendirmesi
T.C.
ve değerlendirme
komitesinin
incelemesi
gibi süreçlerden
GÜNEY
EGE KALKINMA
AJANSI
geçen aday
projelerin
değerlendirme
aşaması
tamamlana2019 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI
rak başarılı
bulunan
projeler,
23
Ekim
2019
tarihinde
MALİ DESTEK PROGRAMI Muğla’da gerçekleştirilen Ajansımızın 122. Yönetim Kurulu Toplantısı’nda yönetime sunulmuştu. Ardından başarılı projeler
MALİ DESTEK PROGRAMI
kamuoyuna
edilerek
sahipleri ile sözleşme imza
(KAR AMACIilan
GÜDEN
İŞLETMELEREbaşvuru
YÖNELİK)
REFERANS NO: TR32/19/GS
aşamasına
geçilmişti.
Toplam Bütçe
: 25.000.000 TL
Asgari Destek Tutarı : 100.000 TL
Azami Destek Tutarı : 750.000 TL

T.C.
GÜNEY EGE KALKINMA
AJANSI
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Destek TutarıTL: 100.000 TL

Toplam Bütçe
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TL
Asgari Destek Tutarı
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Destek Tutarı
: 100.000
TL : 750.000
MALİ
DESTEK
PROGRAMI
MALİ
DESTEK
PROGRAMI

Azami Destek Tutarı

Azami Destek Tutarı : 750.000 TL

(KAR
AMACI GÜDEN İŞLETMELERE YÖNELİK)
(KAR AMACI GÜDEN İŞLETMELERE
YÖNELİK)

: 5.000.000 TL
: 100.000 TL
: 500.000 TL

REFERANS NO: TR32/19/GS
REFERANS NO: TR32/19/GS

ToplamTL
Bütçe
: 25.000.000 TL
Toplam Bütçe
: 25.000.000
BAŞVURU
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Mayıs
2019 Saat:
Azami
Tutarı 18.
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Azami Destek Tutarı :06
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AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ
Ata Mh. Denizli Bulv. No:18 Aydın
Ticaret Borsası Kat: 6 Efeler/AYDIN
T : +90 256 211 0 216
+90 256 211 0 217
F : +90 256 211 0 213
aydin@geka.gov.tr

TAAHHÜTMANE SON TESLİM TARİHİ

13 Mayıs 2019 Saat: 18.00

DENİZLİ MERKEZ
MUĞLA YATIRIM DESTEK OFİSİ
Pamukkale Teknokent Kınıklı Mh.
Şeyh Mh. Turgutreis Cd. Belediye Kapalı
Hüseyin Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2
Otoparkı Kat: 1 Menteşe/MUĞLA
20160 Pamukkale/Denizli
T: +90 252 213 17 92
T: +90 258 371 88 44
+90 252 213 17 93
F: +90 258 371 88 47
F: +90 252 213 17 82
(KAR AMACI GÜDEN İŞLETMELERE YÖNELİK)
info@geka.gov.tr
mugla@geka.gov.tr
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2019 Yılı Güçlü Sanayi Mali Destek Programı Asil Listesi*
Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

1

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Yağ Çıkartma, Depolama Tesisinin Kapasite Artırımı
ile Dolum Şişeleme Tesisi Kurulumu Projesi

Çalışkan Tarım Ürünleri İnşaat, Taahhüt, Tekstil Sanayi ve Ticaret
Ltd. Şti.

2

Tekstil Optik Beyazlatıcıda Filtrasyon Yöntemiyle Katma Değerli Üretim

Nf Tekstil Nakliyat Turizm Kim. Mad. Pazarlama San. ve Dış Tic.
Ltd. Şti.

3

Led Aydınlatmalı Cam Poster Tasarımı, İmalatı ve İhracatı

Bozalıoğlu Yapı Tasarım Uyg. San. ve Tic. Ltd. Şti.

4

Polgün Su Kaydırakları Kompozit Üretimini İleri Teknoloji ile Yeniliyor

Polgün Su Kaydırakları İmalatı Sanayi Ticaret Limited Şirketi

5

A Makine İşletmesinin Makine Parkının Geliştirilmesi ile Üretim Çeşit ve Miktarının
Ömer Furkan Kurt
Artırılması

6

Yenilikçi Ürünler ile Markamızı Güçlendiriyoruz

İkiler Otomotiv Filtre Üstübü Deterjan San. ve Tic. Ltd. Şti.

7

İleri İmalat Teknolojileri ile Esnek Üretime Geçilmesi

Ege Mermer Sanayi Ltd. Şti.

8

Uluslararası Standartlarda Üretim Yaparak Rekabet Gücümüzü Artırıyoruz

Baykara Ambalaj ve Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

9

Takviye Edici Gıda Olarak Zeytinyağının Üretim Altyapısının Oluşturulması

Turgut Anadolu Yatırım San. Tic. İthalat İhracat ve Pazarlama
Ltd. Şti.

10

Pivottex, Yenilikçi Konfeksiyon Otomatları Üreterek Dünyaya Açılıyor

Pivottex Makina İmalat ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi

11

Katma Değerli Ürünlerimiz ile İhracatımızı Artırıyoruz

Fethiye Mermercilik Petrolcülük Maden İnşaat Turizm Tarım
Hayvancılık Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

12

Yenilikçi Uygulamalar İş Felsefemiz

Orhanoğlu Gıda San. Ticaret A.Ş.

13

Ekobot Markası ile Çevre Dostu Tekne Üretimi

Emek Marin Tur. Tic. Marina Tek. Bak. On. Den. Ür. Jeo. İnş.
San. Teks. İth. ve İhr. Ltd. Şti.

14

Dönder Tarım Pnömatik Sıra Arası Gübre Makinesi Geliştirme Projesi

Dönder Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

15

İhracata Yönelik Yenilikçi ve Kaliteli Duman Tahliye Sistemlerinin Üretimi

Plasmet Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

16

Geleceğin Yeni Trendi: Çevre Dostu Kumaş

Ferahlı Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

17

Ultra Hijyen Sağlayan Aseptik Tankların Tasarımı ve Üretilmesiyle İhracatın
Artırılması

Germetal Makina San. Müh. Tic. Ltd. Şti.

18

Tarım Makinesi Bıçaklarının Seri Üretimi

Coskunsan Tarım Aletleri İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi

19

Tasarım Yoluyla Yenilikçi-Katma Değerli Üretim Yapısına Geçiş ve İş Akış/Stok
Yönetiminin Dijital Ortamda Takibinin Yapılması

Askon Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

20

Eski Köye Yeni Adet: Doğal Üret, Son Teknolojiyle İşle

Senkron Mekatronik ve Ürt. Tekn. San. İç ve Dış. Tic. A.Ş.

21

Ülke ve Bölge Dışında Üretilen Makinelerin Bölgemizde Üretilip, İhracata
Başlanması Projesi

Kartaloğlu Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

22

Üretim Hassasiyeti Arttırılmış Yüksek Katma Değerli Ürünleri Tümasan Üretiyor

Tümasan Makina İmalatı ve Isı Sistemleri Üretim Pazarlama
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

23

'Üretimi Esnetiyoruz'

Doğrar Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.

24

Özellikli Alanlar İçin Geniş En Teknik Tekstil Kumaşları Üretimi

Spinteks Tekstil İnşaat San. Tic. A.Ş.

25

Yenilikçi Tarım Makineleri Nergiztepe'ye İhracat Kapılarını Açıyor

Nergistepe Tarım Makinaları Ltd. Şti.

26

Borasco Tasarım ve Markalaşma Projesi

Bodrum Endüstriyel Mutfak Ekipmanları Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.

27

Sürdürülebilir Saç Bakımı ve Güzellik Ürünleri İmalatı

Hazal Yanar

GüneyEge

S.N.
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Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

28

Ultraviyole Mermer Tutkalı İmalatı

Erce Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

29

İhracat için Hassas Üretim

Değirmenci Mermer ve Yapı Malzemeleri Jeoloji Mühendisliği
Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

30

Hunubar Doğal Katkısız Koruyucusuz Vegan Enerji Barları Üretimi ve
Markalaşma Faaliyetleri

Kuru Yeşil Gıda Tarım İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

31

Kauçuk Sektöründe Katma Değeri Yüksek, Yenilikçi Ürünlerin Üretilmesi ve
Markalaşma

Çağ-Tek Plastik Lastik Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

32

Yüksek Katma Değerli Led Aydınlatmalı Renk Kontrol Kabini Üretimi, Satışı ve
Bu Alanda Yerli Firma Markalaşma Süreci

Vegatronik End. Kont. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.

33

İnovatif Şekillerde Fayans Üretimi

Ionic Stone Maden San. ve Tic. Ltd. Şti.

34

Kontrol Laboratuarı Yatırımı ile Özel İnceltilmiş Bakır İmalatı

Adaylar Bakır San. ve Tic. A.Ş.

35

Tekstil Sunumlarında VR, AR ve Hologram Teknolojisinin Kullanılması

Evteks Tekstil Ltd.

*Sıralama referans numarası baz alınarak yapılmıştır.
2019 Yılı Temiz Üretim Mali Destek Programı Asil Listesi*
S.N.

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

Zeytin Posası Atıklarının İşlenerek Gıda ve Yakıt Kaynağı Gibi Yüksek Katma
Değerli Ürünlere Dönüştürülmesi

Mabaş Zeytinyağı Gıda Pazarlama Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti.

2

Zeytinyağı Üretiminde Karasuya Son, Pirina Atığından Yakıt Üretim Projesi

Sınırlı Sorumlu Balatçık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

3

Beş Tekstil Boyahanesinin Sürdürülebilir Su Yönetimi İçin Atıksu ve Tuz Geri
Dönüşümü ile Sıfır Deşarj Yolunda İlk Adım

Gümüşsu Arıtma Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.

4

Beslemeli Yakıt/Kazan Sisteminden Çevre Dostu Hareketli Yakıt/Kazan Sisteme
Urhan Boya Terbiye Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Dönüşüm

5

Temiz Üretimle Hazır Beton Atığını Geri Dönüştürelim

Mendeş Yapı Grup Beton İnşaat Madencilik Nakliye Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi

6

Yeni Buhar Kazanının Tedariği ve Kurulumu ile Tekstil Boyahanesinde Karbon
Ayak İzinin Azaltılması

Koltuksuz Tekstil İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti.

7

Atıkları Ekonomiye Kazandırıyoruz Projesi

Side İpliksan Tic. Ltd. Şti.

8

Mermer Atıklarının Kaynağında Azaltılarak Katma Değerli Ürüne Dönüştürülmesi

İbrahim Uğurlu İnş Madentr. En. Ak. Sa. Rk. Orm. Eğ. Hz. Bil.
Tar. Gda. Hy. Tks. Tm. Dn. Kuy. Otonak. Gri Dn. San. Tic. A.Ş.

9

Mezbaha Atıklarının ve Diğer Organik Atıkların Geri Dönüşümü ve Katma Değeri
Nardugan Mühendislik Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş.
Yüksek Ürüne Dönüştürülmesi

10

Düzenli Depolama Değil Geri Kazanım

Erbey Atık Yönetimi San. Tic. Ltd. Şti.

11

Doğal Kaynak ve Kimyasal Kullanımında Geri Kazanım ve Tasarruf Projesi

Denbassan Baskı-Boya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

12

Temiz Enerji Temiz Gelecek

Alyak Enerji Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

13

Atıkların Geri Kazanılması ve Enerjinin Etkin Kullanımı ile Verimliğin Artırılması

Halmer Tekstil Baskı Boya San. ve Tic. Ltd. Şti.

14

Hayvansal Artıkların Kaynağından Toplanarak İşlenmesi, Organik Hayvan
Maması Hammaddesine Dönüştürülmesi

Sas Atık Yönetimi Sanayi ve Anonim Şirketi

15

Kumaş Boyama ve Yıkama İşlemlerinde Su ve Enerjinin Etkin Kullanımını
Sağlamak Üretim Maliyetlerini Düşürmek

Atlas Boya Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

geka.gov.tr

1

*Sıralama referans numarası baz alınarak yapılmıştır.
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GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM

"MESLEĞİM HAYATIM"
Hazırlayan: Süleyman ÇAĞIL / Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Meslek, insanlara yararlı mal ya da hizmet üretmek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, belli bir eğitimle kazanılan
sistemli bilgi ve becerilere dayalı, kuralları toplumca ya da
mevzuatla belirlenmiş etkinlikler bütünüdür. Mesleki eğitim;
toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde
kalifiye teknik elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği eğitimdir. Türkiye’nin nitelikli insan gücü ihtiyacı düşünüldüğünde, mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin
artırılmasına yönelik olarak geliştirilecek stratejiler ve politikalar büyük önem kazanmaktadır.

GüneyEge

Bilgi
ve iletişim
teknolojilerindeki baş
döndürücü gelişmelerin etkisi
bütün sektörlerde ve hayatın her
alanında hissedilmekle
birlikte değişimin en çok
etkilediği alanların başında
eğitim gelmektedir.
14

İnsanlar yaşamlarının her aşamasında kendileriyle ilgili pek
çok karar verir. Kararların isabetli olabilmesi için bireyin, çevre
koşullarıyla ve kendisiyle ilgili doğru ve ayrıntılı bilgiye sahip
olması gerekir. Bireyler, özellikle gelişme döneminde kendilerine “Ben kimim, ne olmak istiyorum, nasıl davranmalıyım,
hayat tarzım nasıl olmalıdır” şeklinde sorular yöneltirler ve bu
sorulara cevap ararlar. Bu tür sorulara verilen cevaplar doğrultusunda bireylerin gelecekleri şekillenir. Meslek, kişinin sadece kendisinin değil, başkalarının da yararlanacağı ve karşılığında kazanç elde edeceği bir faaliyettir. Hizmet ve üretim
faaliyetleri için meslekî eğitim gereklidir.
Gençler, temel eğitimi bitirdikten sonra meslek veya eğitim
alanını seçme durumu ile karşılaşmaktadır. Bu nedenle öğrenci ve velilerin eğitim alanlarıyla ilgili bilgiye sahip olmaları
gerekmektedir. Meslek seçimiyle ilgili karar verme aşamasında bilinçli davranılmalıdır. Birey kendi ilgi, yetenek ve kişilik
özelliklerine uygun mesleği seçerse işinde başarılı, mutlu, yaratıcı ve üretici olabilir. Uygun mesleği seçmek ve meslekte
ilerlemek için kişinin kendisini tanıması ve meslekler hakkında
bilgi sahibi olması temel koşuldur.



Neden Meslekî Eğitim?

Meslekî ve teknik eğitim sosyal ve ekonomik sektörler ile iş
birliği içinde ulusal ve uluslararası meslekî yeterliliğe, meslek
ahlâkına ve meslekî değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Meslekî ve teknik eğitim ile bireylerin ilgi, yetenek
ve mizaçları doğrultusunda uygun öğrenme fırsatlarının sunulduğu, iş ve meslek ahlakını merkeze alan yenilikçi, istihdama hazırlayan, iktisadi ve sosyal sektörlerin ihtiyaçlarına göre
geliştirilen ve paydaşlarla iş birliği içinde sürekli yenilenen bir
meslekî ve teknik eğitim sistemi oluşturulmasını amaçlamaktayız.

Meslekî ve
Teknik Eğitimin
Öncelikleri

[

•
•
•
•
•
•

İhtiyaç doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmek
Meslekî ve teknik eğitimi katılımcı bir anlayışla
yönetmek
Mezunların üretime katılacak şekilde yetişmesini sağlamak
Meslekî ve teknik eğitim sistemini sürekli geliştirmek ve kalitesini yükseltmek
İş piyasasının ihtiyaçlarına göre modüler öğretim programları hazırlamak
Ekonomide verimlilik ve rekabet gücünün artırılması için eğitimin sosyal ve sektörel entegrasyonunu sağlamak

Eğitim, ulusal ekonomide gelirin artması yoluyla ekonomik
büyümeyi, gelir dağılımının daha adaletli olmasını ve toplumun iktisadi gelişiminin hızlanmasını sağlamaktadır. Meslekî
ve teknik eğitim, bireysel ve toplumsal açıdan ekonomiye
doğrudan etki etmesi nedeniyle ülkenin sosyal ve ekonomik
gelişimini sağlayacak potansiyele sahiptir. Ülkelerin iktisadi ve
sosyal kalkınmasında önemli rol oynayan meslekî ve teknik
eğitimde; bireylere ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda
mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, tavır ve meslek ahlakını kazandırmak son derece stratejiktir. Meslekî ve teknik
eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen, paydaşların
planlama ve karar alma süreçlerine etkin katıldığı bir yapının
kurulması amaçlanmaktadır.
Aydın’da 2023 hedefleri ile uyumlu bir sistem oluşturulması
için meslekî ve teknik eğitime yönelik var olan toplumsal algıyı değiştirmeyi hedefleyen, öğrencilerin meslekî ilgi ve yeteneklerini tespit eden ve çocuklar ile ailelerini bu doğrultuda
yönlendiren, akademik ders yoğunluğunun azaltıldığı, meslekî ders içeriklerinin güncellendiği, öğretmenlerin iş başında eğitim imkanlarının artırıldığı, ulusal/uluslararası sektör ve
kamu finansal kaynaklarının kullanımı yoluyla okulların alt yapı
ve donanımının hızla değişen ve gelişen teknolojiyle uyumlu
hale getirildiği bir yapının kurulmasını planlamaktayız. Bu yapının, mezunlarına istihdamda öncelik sağlayan ve farklı ücret
politikalarının uygulandığı, sektörün meslekî ve teknik eğitim
süreçlerinde daha fazla yer aldığı, sektör liderleri ile iş birliği
imkânlarının artırıldığı, ulusal ve uluslararası düzeyde sektörel
iş birliği protokolleri ve iyi uygulama modeli olabilecek projelerin hayata geçirildiği, mezunlarının kendi alanlarında yükseköğretime geçişlerini sağlayacak bütünleşik bir mahiyette
olmasını amaçlamaktayız.



]

Okul Türleri ve Programlar

Meslekî ve teknik eğitimde öğrencilerin imkânları doğrultusunda eğitim alabilmelerini sağlamak amacıyla örgün ve yaygın eğitim verilmektedir. Örgün eğitim içerisindeyken süreç
dışına çıkan ya da zorunlu öğrenim çağı sonrasında alternatif
bir meslek edinmek isteyen bireylerin meslekî eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak meslekî açık öğretim liseleri
kurulmuştur. Meslek liselerine öğrenci kabulleri okul türüne,
seçilecek alan ve dallara göre farklılıklar gösterebilmektedir.
Öğrencilerin, okul türü ve programlar arasındaki geçişleri ile
okullar arasındaki nakiller belirli şartlar altında yapılabilmektedir. Öğrencilere öğrenimlerini tamamladıkları okul türü, program, alan ve dala göre diploma düzenlenmektedir.

15
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Ülkemizin sosyal ve ekonomik sektörleri ile işbirliği içinde,
ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliği kabul gören, milli, manevi ve mesleki değerlere sahip, yaratıcı, yenilikçi, girişimci,
üretken, ekonomiye değer katan, nitelikli işgücü yetiştiren,
kalite değerleri oluşturulmuş örgün eğitim kurumları oluşturmak, eğitim politikalarımızın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Sayıları her geçen gün artmakta olan örgün eğitim
kurumlarımızı takip etmek, meslek seçimi açısından önem
ifade etmektedir.
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Örgün Meslekî ve Teknik Eğitim Okulları

Meslekî ve teknik anadolu liselerinde 54 alanda ve bu alanlar
altındaki 199 dalda öğretim programı uygulanmaktadır. Meslekî eğitim merkezlerinde 27 alanda ve bu alanlar altındaki
142 dalda öğretim programı uygulanmaktadır.
Anadolu meslek programında; bir mesleğe yönelik bilgi ve
becerilerin yanında genel bilgi dersleri yer almaktadır. Anadolu
teknik programında ise bir mesleğe yönelik bilgi ve becerilerin yanında matematik, fizik, kimya ve biyoloji dersleri 4 yıl
boyunca ağırlıklı olarak verilmektedir. Her iki programda da
10’uncu sınıfta meslekî alan eğitimi, 11’inci ve 12’nci sınıfta
meslek alanına bağlı olarak dal eğitimi verilir. Anadolu meslek

programlarına sınavsız geçiş ve mahalli yerleştirme ile kayıt
yapılır. Anadolu teknik programına merkezi sınav ile yerleştirme yapılır.
Çok programlı anadolu liseleri; genel, meslekî ve teknik öğretim programlarını bir yönetim altında uygulayan ortaöğretim
kurumlarıdır. Meslekî eğitim merkezleri, kalfalık ve ustalık eğitimi ile meslekî ve teknik kurs programlarının uygulandığı eğitim
kurumlarıdır. Meslekî eğitim programlarına sınavsız geçiş ve
mahalli yerleştirme ile kayıt yapılır. Meslekî eğitim programlarında 9’uncu sınıftan itibaren alan ve dal seçimi yapılır. Eğitime
başlanabilmesi için eğitim görülecek alan ve dala uygun iş
yeri ve usta öğretici olması şartı aranır. Bir veya iki gün teorik
eğitim, dört veya beş gün iş yerinde meslekî eğitim verilir.

Aydın’daki Meslek Okullarımız
İlçe

Okullar

Okul Sayısı

Öğrenci Sayısı

Öğretmen Sayısı

Çıraklık Eğitim

Bozdoğan

1 MTAL

1

506

65

Lise Bünyesinde

Buharkent

1 ÇPAL

1

144

18

Lise Bünyesinde

Çine

4 MTAL

4

1.143

110

Bağımsız MESEM

Didim

2 MTAL

2

1.162

96

Bağımsız MESEM

Efeler

8 MTAL, 2 ÇPAL, 1 GSL

11

6.432

575

Bağımsız MESEM

1 ÇPAL

1

530

52

Bağımsız MESEM

İncirliova

Germencik

1 MTAL, 1 ÇPAL, 1 SL

3

448

60

Lise Bünyesinde

Karacasu

1 MTAL, 1 ÇPAL

2

345

42

Lise Bünyesinde

Koçarlı

1 ÇPAL

1

404

34

Bağımsız MESEM

Köşk

1 MTAL

1

166

20

Lise Bünyesinde

Kuşadası

4 MTAL, 2 ÇPAL

6

1.821

222

Bağımsız MESEM

Kuyucak

1 ÇPAL

1

345

41

Bağımsız MESEM

Nazilli

4 MTAL

4

2.533

275

Bağımsız MESEM

Söke

5 MTAL, 1 ÇPAL

6

2.536

275

Bağımsız MESEM

Sultanhisar

1 MTAL

1

107

41

Lise Bünyesinde

Yenipazar

1 ÇPAL

Aydın

1

45

5

Bağımsız MESEM

46

16.875

2.135

10 MESEM + 14*

GüneyEge

MTAL: Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ÇPAL: Çok Programlı Anadolu Lisesi
GSL: Güzel Sanatlar Lisesi
SL: Spor Lisesi
MESEM: Mesleki Eğitim Merkezi
*Açıklama: Aydın'da toplam 46 resmi meslek okulunda eğitim verilmektedir.
Bunların türlerine göre dağılımı yukarıdaki tabloda verildiği gibidir. Bağımsız olarak kendi binasında hizmet veren toplam 10 mesleki eğitim merkezimiz yanında
14 meslek okulumuzun bünyesinde de mesleki eğitim merkezi programı uygulanmaktadır. Karpuzlu hariç tüm ilçelerimizde meslek eğitimi uygulaması vardır.
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Kaynakça
http://meb.gov.tr
http://mtegm.meb.gov.tr
http://meslekitanitim.meb.gov.tr
https://meslegimhayatim.meb.gov.tr
http://iskur.gov.tr
https://www.meslektercihleri.com/

Aydın’da İlçelere Göre Eğitim Verilen Alanlar

Buharkent
• Bilişim teknolojileri
• Elektrik- elektronik teknolojisi
• Muhasebe ve finansman
Çine
• Bilişim teknolojileri
• Büro yönetimi
• Çocuk gelişimi ve eğitimi
• Elektrik- elektronik teknolojisi
• Gıda teknolojisi
• Güzellik ve saç bakım hizmetleri
• Makine teknolojisi
• Metal teknolojisi
• Mobilya ve iç mekan tasarımı
• Motorlu araçlar teknolojisi
• Muhasebe ve finansman
• Sağlık hizmetleri
• Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme
• Yiyecek içecek hizmetleri
Didim
• Bilişim teknolojileri
• Çocuk gelişimi ve eğitimi
• Denizcilik
• Elektrik- elektronik teknolojisi
• Gıda teknolojisi
• Güzellik ve saç bakım hizmetleri
• İnşaat teknolojisi
• Konaklama ve seyahat hizmetleri
• Metal teknolojisi
• Mobilya ve iç mekan tasarımı
• Motorlu araçlar teknolojisi
• Muhasebe ve finansman
• Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme
• Yiyecek içecek hizmetleri
Efeler
• Adalet
• Aile ve tüketici hizmetleri
• Ayakkabı ve saraciye teknolojisi
• Bilişim teknolojileri
• Biyomedikal cihaz teknolojileri
• Büro yönetimi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çocuk gelişimi ve eğitimi
El sanatları teknolojisi
Elektrik- elektronik teknolojisi
El sanatları teknolojisi
Gıda teknolojisi
Giyim üretim teknolojisi
Grafik ve fotoğraf
Güzellik ve saç bakım hizmetleri
Harita-tapu-kadastro
Hasta ve yaşlı hizmetleri
İnşaat teknolojisi
Makine teknolojisi
Matbaa teknolojisi
Metal teknolojisi
Mobilya ve iç mekan tasarımı
Motorlu araçlar teknolojisi
Muhasebe ve finansman
Orta ağır otistik engelliler
Sağlık hizmetleri
Tekstil teknolojisi
Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme
Yenilenebilir enerji teknolojileri
Yiyecek içecek hizmetleri

Germencik
• Çocuk gelişimi ve eğitimi
• Elektrik - elektronik teknolojisi
• Gıda teknolojisi
• Güzellik ve saç bakım hizmetleri
• Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı
• Metal teknolojisi
• Mobilya ve iç mekan tasarımı
• Motorlu araçlar teknolojisi
• Muhasebe ve finansman
• Sadece mep uygulanan dallar
• Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme
• Yiyecek içecek hizmetleri
İncirliova
• Bilişim teknolojileri
• Çocuk gelişimi ve eğitimi
• Muhasebe ve finansman
Karacasu
• Bilişim teknolojileri
• Çocuk gelişimi ve eğitimi
• Elektrik- elektronik teknolojisi
• Güzellik ve saç bakım hizmetleri
• Metal teknolojisi
• Mobilya ve iç mekan tasarımı
• Muhasebe ve finansman
• Orta ağır zihinsel engelliler
• Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme
• Yiyecek içecek hizmetleri
Koçarlı
• Bilişim teknolojileri
• Elektrik- elektronik teknolojisi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gıda teknolojisi
Güzellik ve saç bakım hizmetleri
Makine teknolojisi
Metal teknolojisi
Mobilya ve iç mekan tasarımı
Motorlu araçlar teknolojisi
Muhasebe ve finansman
Sadece mep uygulanan dallar
Tarım
Yiyecek içecek hizmetleri

Köşk
• Bilişim teknolojileri
• Elektrik- elektronik teknolojisi
• Gıda teknolojisi
Kuşadası
• Bilişim teknolojileri
• Büro yönetimi
• Çocuk gelişimi ve eğitimi
• Denizcilik
• Eğlence hizmetleri
• Elektrik- elektronik teknolojisi
• Grafik ve fotoğraf
• Güzellik ve saç bakım hizmetleri
• Halkla ilişkiler ve organizasyon
hizmetleri
• İnşaat teknolojisi
• Konaklama ve seyahat hizmetleri
• Metal teknolojisi
• Mobilya ve iç mekan tasarımı
• Motorlu araçlar teknolojisi
• Muhasebe ve finansman
• Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme
• Yiyecek içecek hizmetleri
Kuyucak
• Elektrik- elektronik teknolojisi
• Giyim üretim teknolojisi
• Güzellik ve saç bakım hizmetleri
• Metal teknolojisi
• Mobilya ve iç mekan tasarımı
• Muhasebe ve finansman
• Plastik teknolojisi
• Sadece mep uygulanan dallar
• Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme
• Yiyecek içecek hizmetleri
Nazilli
• Bilişim teknolojileri
• Çocuk gelişimi ve eğitimi
• Elektrik- elektronik teknolojisi
• Giyim üretim teknolojisi
• Grafik ve fotoğraf
• Güzellik ve saç bakım hizmetleri
• Harita-tapu-kadastro
• Hasta ve yaşlı hizmetleri
• İnşaat teknolojisi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konaklama ve seyahat hizmetleri
Makine teknolojisi
Metal teknolojisi
Mobilya ve iç mekan tasarımı
Motorlu araçlar teknolojisi
Muhasebe ve finansman
Pazarlama ve perakende
Sağlık hizmetleri
Tekstil teknolojisi
Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme
Ulaştırma hizmetleri
Yiyecek içecek hizmetleri

Söke
• Bilişim teknolojileri
• Büro yönetimi
• Çocuk gelişimi ve eğitimi
• Eğlence hizmetleri
• Elektrik- elektronik teknolojisi
• Gıda teknolojisi
• Giyim üretim teknolojisi
• Güzellik ve saç bakım hizmetleri
• Konaklama ve seyahat hizmetleri
• Makine teknolojisi
• Metal teknolojisi
• Mobilya ve iç mekan tasarımı
• Motorlu araçlar teknolojisi
• Muhasebe ve finansman
• Pazarlama ve perakende
• Sadece mep uygulanan dallar
• Sağlık hizmetleri
• Seramik ve cam teknolojisi
• Tarım
• Tekstil teknolojisi
• Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme
• Yiyecek içecek hizmetleri
Sultanhisar
• Bilişim teknolojileri
• Elektrik- elektronik teknolojisi
• Metal teknolojisi
Yenipazar
• Elektrik- elektronik teknolojisi
• Grafik ve fotoğraf
• Güzellik ve saç bakım hizmetleri
• İnşaat teknolojisi
• Metal teknolojisi
• Mobilya ve iç mekan tasarımı
• Motorlu araçlar teknolojisi
• Sadece mep uygulanan dallar
• Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme
• Yiyecek içecek hizmetleri

geka.gov.tr

Bozdoğan
• Bilişim teknolojileri
• Çocuk gelişimi ve eğitimi
• Elektrik - elektronik teknolojisi
• Giyim üretim teknolojisi
• Güzellik ve saç bakım hizmetleri
• Hasta ve yaşlı hizmetleri
• Makine teknolojisi
• Metal teknolojisi
• Mobilya ve iç mekan tasarımı
• Motorlu araçlar teknolojisi
• Orta ağır zihinsel engelliler
• Yiyecek içecek hizmetleri
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PROJELER l Mali Destek Programı

GüneyEge

TARİH, EFELER KONAĞI'NDA KÜLTÜR
SANAT VE TURİZME AÇILIYOR
EFELER BELEDİYESİ
AYDIN
18

Proje kapsamında Erken Cumhuriyet Dönemi'nde Macar
ustalar tarafından Türk sahipleri için taş ve tuğla malzeme
ile bodrum üzerine tek kat halinde ve iç sofalı plan tipinde inşa edilen, mimari ve süsleme özellikleri döneminin

bütün karakteristiğini taşıyan, Efeler’in en önemli sokak
dokusunu oluşturan Efeler Konağı'nın restore edilmesi
hedeflenmiş ve gerçekleştirilmiştir. Aydın’ın kültürünü tanıtan el sanatı eserlerin üretilmesi, konakta sergilenmesi ve
turizme entegresinin sağlanması; proje vesilesiyle hayata
geçirilmesi amaçlanan diğer faaliyetlerdir.
Ajansımız tarafından 264.355,89 TL destek verilen ve
352.474,52 TL bütçe tutarı ile tamamlanan projede Efeler
Konağı’nın röleve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları
yapılmıştır. İlgili kurumlardan ve kamuoyundan gelen aktivite ve kurs taleplerinin değerlendirmeleri başlamış, restore
edilen konakta seramik ve kuyumculuk kursları faaliyete
geçirilmiştir.
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A

jansımızın 2015 yılı Alternatif Turizm Altyapısı Mali
Destek Programı (Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik) kapsamında “Tarih, Efeler Konağı'nda
Kültür Sanat ve Turizme Açılıyor” projesine destek sağlanmıştır. Efeler Belediyesi tarafından yürütülen proje ile Aydın’ın kültürel ve tarihi değerlerinin tanıtılmasıyla daha fazla
yerli ve yabancı turistin gelmesini sağlamak hedeflenmiştir.
Böylelikle bölgede alternatif turizmin yaygınlaştırılması ve
geliştirilmesi amaçlanmıştır.

PROJELER l Mali Destek Programı

ZEYTİN YAYLASI
TURİZME
KAZANDIRILIYOR

GüneyEge

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
DENİZLİ

20

A

Proje kapsamında Denizli ve çevre iller için alternatif bir
turizm destinasyonu haline gelen Bağbaşı Mesire Yeri’nde 30 adet bungalov, karşılama binası, tuvaletler, 3
adet büfe, kır lokantası, kır kahvesi ile yöresel ürün satış
ve sergileme alanları turizme kazandırılmıştır. 2013 yılı
Aralık ayında sözleşmesi imzalanan Denizli Büyükşehir
Belediyesi’nin projesi vesilesiyle, 748.740,80 TL Ajans
desteğinden faydalanılmıştır. Proje 2015 yılı Haziran
ayında başarı ile tamamlanmıştır.
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jansımıza 2013 yılı Turizm Altyapısı Mali Destek
Programı kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından “Zeytin Yaylası Turizme Kazandırılıyor” projesi sunulmuştur.

PROJELER l Mali Destek Programı

STRATONİKEİA BEYLİKLER DÖNEMİ
SELÇUK HAMAMI RÖLÖVE,
RESTİTÜSYON RESTORASYON
PROJESİ

GüneyEge

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
MUĞLA

22

Ajansımız tarafından 522.526,61 TL destek verilen proje, toplam 696.702,15 TL bütçe tutarı ile tamamlanmıştır. Proje ile Stratonikeia Antik Kenti’nin hemen girişinde,
kente gelen turistlerin Köy Meydanı'nda ilk ziyaret ettiği
yer olan hamamın yıkık ve harap bölümleri onarılmış, aydınlatma çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca, gerekli tamirat ve

sağlamlaştırmalar yapılarak, buradaki gezi güzergâhı ve
yürüyüş yolları oluşturulmuştur. Bunlarla birlikte, hamam
içinde bulunan ve bölgesel mimariyi yansıtan iki katlı tescilli evin restorasyonu gerçekleştirilmiştir. Restore edilen
yapının 3D modellemesi yapılarak internet sitesinde yayınlanmaya başlanmıştır. Dergi, broşür ve afişler hazırlanmış,
sergiler düzenlenerek bölge, Stratonikeia Antik Kenti ve
Beylikler Dönemi Selçuk Hamamı'nın tanıtımı sağlanmıştır.
Projenin uygulanması ile Yatağan’a önemli bir kültür sanat
mekânı kazandırılmış, ören yeri ziyaretçi sayısının artırılmasına katkı sağlanmıştır. Hamamın restore edilerek insanların gezip görebilecekleri bir yapıya dönüştürülmesi, 2015
yılında UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne giren antik
kentin daimi listeye girmesinde önemli adımlardan biri olarak değerlendirilmektedir.
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P

amukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülen ve Ajansımız tarafından desteklenen “Stratonikeia Beylikler Dönemi Selçuk Hamamı Rölöve,
Restitüsyon Restorasyon Projesi” ile Stratonikeia ören
yerinin turizm altyapısının iyileştirilerek turizm sürdürülebilirliğine yatırım yapmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Beylikler Dönemi Selçuk Hamamı mimari rölöve, restitüsyon,
restorasyon, çevre düzenleme ve aydınlatma çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.

RÖPORTAJLAR

PROF. DR. KAMİL
ORHAN'IN GÖZÜNDEN

MESLEKİ EĞİTİM

GüneyEge

Bu sayımızda
Pamukkale Üniversitesi
Yönetim ve Çalışma
Psikolojisi Anabilim
Dalı Başkanı
Prof. Dr. Kamil Orhan ile
keyifli bir röportaj
gerçekleştirdik.
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Prof. Dr. Kamil Orhan’ı tanıyabilir miyiz?

Selamlar efendim. Sanırım bir insanın en zor yanıtlayacağı
sorulardan birisi de budur. İnsan en zor kendisini anlatır, her
anlattığında da kendisini yeniden inşa eder. Sosyal kimliklerimden hareketle kendimi tanımlayacak olursam, ben bir
psikoloğum. Öncelikle alt alanım sosyal psikoloji, çalışma
psikolojisi, endüstri psikolojisi. Şu anda Pamukkale Üniversitesinde Sosyal Politika (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü) alanında öğretim üyesi olarak çalışıyorum.

Söz ettiğim gibi şu anda öğretim üyesi olarak çalışıyorum.
Ancak hayat yolculuğum sırasında çok farklı görevler üstlenme şansım oldu. Gururla ifade ediyorum ki, meslek lisesi
mezunuyum. Elektrikçiyim, yani. Liseden sonra bir süre işçi
olarak çalıştım. Sonrasında üniversite eğitimi almak istediğime karar verdim. Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans, yüksek lisans ve doktora yaptım. Bu arada araştırma
görevlisi olarak devlette çalıştım. Özel sektörden teklif alıp
bir danışmanlık firmasında insan kaynakları proje yöneticiliği,
sonrasında farklı firmalarda müdürlük, koordinatörlük ve danışmanlık yapma fırsatı buldum. Sonrasında özel sektörde
edindiğim tecrübeleri gençlerin yetiştirilmesinde kullanmak
için üniversiteye dönmeye karar verdim. Büyük bir heves ve
keyifle mesleğime ait olduğum yere döndüm. Bir TÜBİTAK
girişimci projesi ile bireysel özelliklerin, yeteneklerin, yetkinliklerin değerlendirilmesinde kullanılacak bilgisayar temelli bir
sistem geliştirdim, ekibimle birlikte.
Aslında hayatım boyunca bana verilen görevleri en iyi şekilde
yapmaya çalıştım. Hiçbir zaman sıradan sonuçlar elde etmek
için uğraşmadım. Bugün geriye baktığımda bunların bir araya geldiğinde kariyeri oluşturduğunu görüyorum. Ne zaman
nerde görev yaptıysam önceliğim daha iyisini yapmak için
kendimi geliştirmek, öğrenmek oldu. Her görevimi büyük bir
aşkla severek yaptım.

 Kariyeri boyunca hem çalışma hayatının içinde aktif
rol almış, hem de yeni akademisyenler yetiştirmekte
olan bir meslek lisesi mezunu olarak, mesleki eğitim
konusunu geleceğin şekillendirilmesi açısından hangi
önem seviyesinde görüyorsunuz?
Mesleki eğitim gerçekten bir devlet, millet ve ülke meselesi.
Hani o güzel sloganda olduğu gibi, meslek lisesi memleket
meselesi cidden. Ama bu sadece sloganda kalmamalı. Ben
meslek lisesinde okumaya başladığımda, bu motivasyonla,
sınavlar sonucunda meslek lisesine girmiştim. Ancak mezun
olduğumda kendi branşımla ilgili teknik bir iş bulamamıştım.
Bunu bir akademik çalışmamda da anlattım. Peri masalından cadı masalına diye. Maalesef peri masalı olabilecek bir
durum, bugün cadı masalı gibi algılanıyor. Oysa, sanayide
en büyük problemlerimizden biri olan emeğe dayalı üretim
yapısı içinde düşük verimlilikle çalışılmasının çözümü mesleki eğitim. Ülkedeki önemli sorunlardan birisi işsizliğin, düşük

"

Meslek lisesindeki
gençlerimiz kendilerine inanırsa
bir şeylerin değişebileceğine inanıyorum.
İmkan verildiğinde bunların
başarıldığını da çalışma hayatımda
çokça gördüm.

"

ücretin, gelir dağılımını düzeltmenin, iş kazalarını azaltmanın,
istihdamı arttırmanın vb. birçok sorunun çözümü mesleki eğitim. Türkiye, sanayileşmede, teknolojik ilerlemede, gelişme
ve büyümede hep en yüksek düzeyde bir ülke olmayı hayal
ediyor, hedefliyor ve hak ediyor da. Bunun için en önemli
araçlardan birisi mesleki eğitimin nicelik ve niteliksel açıdan
geliştirilmesi. Bugün sanayileşmeyi ve yüksek teknoloji üretmeyi başaran birçok devletin izlediği yol da bu.

 Mesleki eğitim veren kuruluşlarla ve öğrencileri ile
ilgili toplum tarafından yaygınca doğru kabul edilen
yanlışlar sizce nelerdir?
İlk ve en büyük sorun algılarımızda. Bir psikolog olarak konu
ile ilgili bütün konferans, konuşma, makale ve çalışmalarımda da bunun altını çizmeye çalışıyorum. Toplumda yaygın
meslek lisesi ve mesleki eğitim algıları maalesef çok olumsuz. Meslek liselerinin en başarısız, en yetersiz öğrencilerin
toplanması gereken ve bunun yapıldığı bir kurum olduğunun
sanılması ciddi bir problem. Her türlü ahlaki, hukuki, cezai
sorunların yaşandığı kurumlar olduğunun sanılması büyük
bir problem. Oysa ki rakamlar, meslek liselerindeki disiplin sorunlarının, meslek liselilerin suça karışma eğiliminin
diğer liselerden farklı olmadığını gösteriyor. Hani derler ya,
“şüyuu vukuundan beterdir”. Bu “zan” ile aileler çocuğunu
göndermek istemiyor, öğrenci okumak istemiyor, öğretmen
çalışmak istemiyor. Buraya “yolu düşenler” ise kendisini bir
öğrenilmiş çaresizlik içerisinde buluyor. Oysa, tam tersine
meslek lisesi öğrencisinin gerçekten beceri düzeyi yüksek,
algılaması güçlü gençlerden olması lazım. Hem mesleği öğrenecek hem bir lise öğrencisi gibi akademik bilgileri öğrenecek. Meslek öğrenmek derken işin içine hem bilişsel teknik
yetenekler, hem de bedensel beceriler katılacak. Oldukça
donanım gerektiren bir süreç.
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 Öğrenciliğinizden Pamukkale Üniversitesi Yönetim
ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanlığına
uzanan kariyer yolculuğunuzdan bahsedebilir misiniz?

RÖPORTAJLAR



Mesleki eğitim veren kuruluşlara sık sık ziyaretlerde
bulunduğunuzu, öğrencilere tecrübe ve görüşlerinizi
aktardığınızı biliyoruz. Sizce, mesleki eğitim almakta
olan öğrencilerin en çok neyi duymaya ihtiyaçları var?
En çok kendine güven duymaya ihtiyaçları var. Bunun için de
onlara koçluk yapmalıyız. Onların karşısına geçmekten büyük
onur duyuyorum. Onlara her konuşmada bakın ben de meslek liseliyim diyorum. Sizin de aranızdan başarılı ustalar, öğretmenler, emekçiler, akademisyenler, mucitler, mühendisler, işverenler, girişimciler, örgütlerine değer katan çalışanlar çıkacak
diyorum. Biliyorum, çünkü ben de sizin oturduğunuz sıralarda
oturdum. Bana o zaman birisi bunları dese bana da inanılmaz
gelirdi ama çaba gösterenler bunu görecek diyorum. Meslek
lisesindeki gençlerimiz kendilerine inanırsa bir şeylerin değişebileceğine inanıyorum. İmkan verildiğinde bunların başarıldığını
da çalışma hayatımda çokça gördüm.

GüneyEge

 Müdürü olduğunuz Pamukkale Üniversitesi
bünyesindeki Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma
Merkezi 2019 yılında kuruldu ve hizmet vermeye
başladı. Merkezi yakından tanımayanlar için amacını ve
faaliyet alanlarını açıklar mısınız?
Bu soru için ayrıca teşekkür ediyorum. Söylediğiniz gibi kurumum oldukça yeni. Yeni kurulmuş merkezimizde rektörümüzün uygun görmesi ile sorumluluk üstlendim. Açıkçası,
beklemediğim bu görevin verilmesi karşısında onur duydum.
Bu benim kişisel amaçlarımla çok örtüşen bir görev. Henüz
yapılanmamızı tamamlıyoruz. Ama bir taraftan da sanayiciler,
sivil toplum örgütleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi,
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kilit kurum ve kuruluşlarla
bağlantıya geçmeye, kurumumuzu tanıtmaya çalışıyorum. Bu
açıdan başta Genel Sekreteriniz Özgür Akdoğan nezdinde,
kurumunuz GEKA’ya gerçekten çok özel bir teşekkürü ayırmak istiyorum. Bu kısa zamanda ortak faaliyetlerle yarattığınız
sinerji için teşekkür ediyorum.
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Bilgi üretiminin ve teknoloji ilerleyişinin had safhada
olduğu günümüzde mesleki gelişmeleri takip etmek bir
ihtiyaç haline geldi. Merkezin, Pamukkale Üniversitesi’nin
(PAÜ) öğrenci ve mezunlarının mesleki yeterliklerini
artırmalarına veya alanlarındaki yeni gelişmeleri takip
etmelerine yönelik hizmet vermesi mümkün müdür?
Evet, çok geniş bir yelpazede kısa ve uzun vadeli planlarımız
var. En temel misyonlarımızdan birisi de dediğiniz gibi, PAÜ’lü
kimliğinin geliştirilmesi. Bölgede ve ülkede gittikçe bilinir ve saygı duyulur bir isim olan PAÜ markasının gelişimine destek olmaya çalışacağız. Bunun için PAÜ mezunlarımızın mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaya çalışacağız. Türkiye’de ve dünyada
bunun iyi örneklerini toplayarak kentimize ve ülkemize katkıda
bulunmaya çalışacağız. Bu amaçla, buradan iş dünyasına,
kamu kurum ve kuruluşlarına işbirliği için açık çek veriyorum.
Bu çağrı, ülke kalkınmasına destek verme daveti olarak algılansın lütfen.

 Son olarak, henüz kariyer planlamalarını yapmamış,
mesleki ve teknik liselere gitmeyi değerlendirmekte
olan ortaokul öğrencilerine ve velilerine neler tavsiye
edersiniz?
En öncelikli ve özel sözler onlara. Lütfen, dünyanın ve ülkenin
geleceğine katkıda bulunsunlar. Onlardan Denizli çerçevesinde
önümüzdeki dönemde geliştireceğimiz çalışmalara ilgi göstererek sadece “Ne oluyor burada?” diye bakmalarını rica ediyorum. Gerçekten güzel bir sinerji var şehrimizde. GEKA ve
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 2019 yılındaki çabaları
izlenmeye değer. Özellikle Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bu konuda çok değerli çabaları var. Önümüzdeki günlerde
bunları takip etsinler. Her aile çocuğunun geleceğini düşünüyor.
Her gün medyada farklı haberler yer alıyor. Dikkatlice okusunlar.
Geleceğin dünyasında sadece meslek sahibi olan değil aynı
zamanda da meslek öğrenmeyi bilen ve becerebilen gençler
yetiştirmek onlara bırakılacak en büyük miras.

UZMAN GÖZÜYLE

TÜRKİYE’DE MESLEKİ EĞİTİMİN
ÖNEMİ, GELİŞTİRİLMESİ VE
YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN ÖNERİLER
Hazırlayan: Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ / Pamukkale Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Eğitim, bir ülkenin kalkınmasında en önemli faktörlerden bir tanesidir. Teknoloji ve fiziki sermaye artışı ile beraber nitelikli işgücü, işçi başına katma değeri arttırabilmektedir. Verimlilik artışları
beraberinde, firmaların karlılık oranlarının artmasını, yeni yatırımların yapılmasını, kaliteli işlerin yaratılmasını, ücretlerin artışını ve
işsizlik oranlarının düşmesini sağlamaktadır. Mesleki eğitim ise
eğitim sisteminin en önemli bölümlerinden bir tanesini oluşturmaktadır. Mesleki eğitim sistemi sanayi, hizmetler, tarım ve inşaat sektörlerinde nitelikli ara eleman yetiştirmektedir. Mesleki
eğitim yoluyla bireylere vasıf kazandırılmakta ve istihdam edilebilirlikleri artmaktadır. Çalışmamız Türkiye’de mesleki eğitimin birey açısından getirilerini incelemekte, mesleki eğitim sisteminin
geliştirilmesi için öneriler sunmaktadır.

ise mesleki yükseköğretimdir. Çıraklık eğitimi daha çok işyerinde pratik eğitime dayanmaktadır. Bununla beraber yapılan
yasal değişiklikle, gerekli koşulları sağlayan çırakların meslek
lisesi mezunu olmaları da sağlanmıştır. Meslek lisesi ortaokul
sonrası dört yıl süren ve ikinci sınıftan itibaren meslek derslerine
yönelen, işyerinde staj ve teorik eğitimin dengeli dağıldığı bir
eğitim modelidir. Mesleki yükseköğretim ise daha çok teorik
eğitime dayanmaktadır. Meslek yüksekokullarında genellikle
yaz aylarında yapılan, süresi 30-60 işgünü arasında değişen
staj programları bulunmaktadır1.

I- Türkiye’de Mesleki Eğitimin Önemi ve
Bireye Getirileri

Mesleki eğitim bireye pek çok avantaj sağlamaktadır. Bunlardan birincisi bireyin işgücü piyasasının istediği beceri ve yetkinliklere kavuşmasıdır. Böylelikle genç bireyin istihdam edilebilirliği
artmaktadır. Mesleki orta öğretimden sonra işgücü piyasasına
erken yaşta giren gençler, hayatlarının erken dönemlerinde gelir
elde etmeye başlamaktadır. Bu noktada genç işsizlikle mücadelede mesleki eğitim büyük önem taşımaktadır.

Mesleki eğitim sistemi Türkiye’de temelde üç kısımda incelenebilir. Bunlardan birincisi çıraklık, ikincisi meslek lisesi, üçüncüsü

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre, mesleki eğitim
sistemi içinde işyerinde eğitim gören öğrenciler (çırak ve staj-

1

3+1 sistemine sahip (Üç dönem teorik eğitim bir dönem işyerinde staj uygulaması yapan) meslek yüksekokulları hariç
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Şekil 1: En Son Mezun Olunan Okula Göre İşgücüne
Katılım ve İstihdam Oranları (%)

yerler), asgari ücretin en az %30’u kadar ücret almaktadır. Ücretin işyerinde çalışan sayısına göre, 20 üzerinde işçi çalıştıran
işyerlerinde üçte biri ile yirmi altında işçi çalıştıran işyerlerinde
üçte ikisi devlet tarafından karşılanmaktadır. Mesleki eğitim sırasında öğrenciler Avrupa Birliği projeleri kapsamında Avrupa
Birliği üyesi ülkelerde eğitim ve staj olanaklarına kavuşmaktadır.
Mesleki eğitimden mezun olan öğrenci ustalık belgesini alarak
kendi işini kurma imkanına da sahiptir.
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Şekil 2: Eğitim Durumuna Göre Aylık Ortalama
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Türkiye’de
yıllık ilkokul olanlar ile karşılaştırıldığında ‘iyi iş’te çalışma
olasılıkları, 8 yıllık ilk ve ortaöğretim mezunlarının 1,322
kat, genel lise mezunları 1,804 kat, meslek lisesi mezunlarının 2,008 kat, ön lisans ve lisans mezunlarının
3,6 kat artmaktadır (Kumaş, Çağlar, 2017;80). Meslek
lisesi mezunları ilgili alanda tecrübeli oldukları için işgücü piyasasına girmeleri kolaylaşmaktadır. Türkiye’de 10
ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde TÜİK tarafından
yapılan Kazanç Yapısı Araştırması’na göre, lise mezunu
olmak ilköğretim ve ortaokul mezununa göre brüt ücreti %7,4 arttırırken, meslek lisesi mezunu olmak brüt
ücreti ilköğretim ve ortaokul mezununa göre %45, lise
mezununa göre ise %35 arttırmaktadır. Meslek lisesi
mezunları üniversite veya fakülte mezunlarına göre işgücü piyasasına en az dört yıl erken girmekte ve genç
yaşlarda düzenli bir işe sahip olarak gelir elde etmeye
başlamaktadır. Meslek lisesi mezunlarının önemli bir
bölümü meslek yüksekokulu ve ilgili alandaki fakülte
bölümlerini tamamlayarak daha yüksek ücret geliri elde
edebilmektedir.

II- Türkiye’de Mesleki Eğitimin
Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması için
Öneriler
Türkiye’de mesleki eğitim sisteminin geliştirilmesi için sürekli
iyileştirmeler yapılmaktadır. Ancak söz konusu iyileştirmeler sadece devletin uygulamaya koyduğu politikalar ile sınırlı kalmamalıdır. Bu noktada sanayi ve ticaret odalarına, işveren sendikalarına, organize sanayi bölgelerine ve okul öncesi eğitimden
başlayarak öğretmenlere ve ailelere önemli görevler düşmektedir.
İşverenler mesleki eğitimin en önemli parçalarından bir tanesidir.
İşveren kuruluşları (esnaf ve sanatkar odaları, ticaret ve sanayi
odaları, organize sanayi bölgeleri, odalar, işveren sendikaları)
mesleki eğitim programlarının müfredatlarının oluşturulmasında,
yönetiminde daha fazla rol üstlenmelidir. Ayrıca işverenler mesleki orta ve yükseköğretim kurumlarının ihtiyaç duyduğu, laboratuvar, makine ve teçhizatın finansmanına destek sağlamalıdır.
Mesleki eğitimin kırsal alanda yaşayan öğrencilere yaygınlaştırılabilmesi için, öğrencilere servis ve yurt olanakları sağlanmalıdır. Ayrıca mesleki eğitim programlarında okuyan öğrencilere,
ihtiyaç duyulan alanlarda burs imkanı sağlanmalıdır.
İşyerlerinin insan kaynakları departmanları, mesleki eğitim programı öğrencilerinin ve mezunlarının staj ve kariyer basamaklarının planlaması konusunda meslek okulları ve İŞKUR ile ortak
çalışmalar yapmalıdır. Stajların etkin denetimi sağlanmalıdır.
Öğrencinin stajda her hafta hangi konuları öğreneceğini içeren
bir müfredat hazırlanmalı, staj denetimleri sırasında müfredata
uygun gerekli pratik becerilerin kazandırılıp kazandırılmadığı denetlenmelidir.
Okul öncesi eğitimden başlayarak, ilk ve ortaokul süresince
bireyin yetkinlik ve becerilerini ölçecek rehberlik sisteminin kurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda, ortaokullarda
öğrencinin yetkinlik ve becerilerini ölçecek teknoloji tasarım
laboratuvarları yanında, çeşitli mesleklere dönük atölyeler kurulabilir. Mesleki eğitim dersi kapsamındaki atölyelerde meslek lisesi öğretmenleri öğrencilere meslekleri tanıtabilir. Ayrıca
öğrencilerin mesleki eğitime yatkınlığı ölçülebilir. Öğrencilerin

mesleki yönelimlerini belirlemek için İŞKUR’un mesleki yönelim
testleri tüm okullarda internet üstünden uygulanabilir.
Ailelerin mesleki eğitim konusunda bilgi ve bilinç seviyesini arttıracak kamuoyu bilgilendirme kampanyaları yapılmalıdır. Bu
noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel
Müdürlüğü koordinasyonunda Güney Ege Kalkınma Ajansının
Bakanlığın 2019 yılı teması olarak belirlediği “Mesleki ve Teknik
Eğitimin Geliştirilmesi” kapsamında Aydın, Denizli ve Muğla’da İl
Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği ile düzenlenen etkinlikler önemlidir. Söz konusu etkinlikler vesilesiyle alanda çalışan meslek lisesi mezunları ile işverenler ve meslek lisesi öğrencileri bir araya
gelmiştir. Yine Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yıl boyu süren ortaokul öğrencileri, aileleri ile rehber öğretmenlerine dönük
mesleki eğitimle ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme kampanyaları başarılı uygulamalar arasında gösterilebilir.
Organize sanayi bölgesi yönetimlerinin desteği ile kurulan meslek liseleri yaygınlaştırılmalıdır. Meslek liselerindeki öğretmenlerin hayat boyu öğretim programlarına katılımı teşvik edilmeli,
alanda başarılı öğretmen ve okullar ödüllendirilmelidir. Mezunların işgücü piyasasındaki konumları ile ilgili düzenli anketler yapılmalı ve iyi uygulama örneği olan programlar yaygınlaştırılmalıdır.

Sonuç
Türkiye’de mesleki eğitim konusunda önemli reformlar
gerçekleştirilmektedir. Bununla beraber mesleki eğitimin
nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesinde işverenlere de görevler
düşmektedir. Ayrıca mesleki eğitime
yönlendirmeyi sağlamak için okul öncesinden başlayarak ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında öğrencilerin yetkinlik ve becerilerinin tespiti önem taşımaktadır. Mesleki
eğitim konusunda öğrenciler, aileleri, işverenler, örgün ve yaygın
eğitim kurumları ve istihdam kurumları (İŞKUR) ile koordineli uygulanacak bütüncül politika setleri mesleki eğitim ile ilgili reformların başarı şansını arttırabilecektir.
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Meslek lisesi bölümleri, Halk Eğitim Meslek Edindirme Kursları İl İstihdam Kurulu kararlarıyla açılmaktadır. Yılda 4 kez toplanan il istihdam kurulunda ihtiyaç duyulan bölümler İl Milli
Eğitim Müdürlüğünün ya da kurul üyelerinden birinin teklifi
ve kurulun onayıyla açılabilmektedir. Örneğin Muğla’ya doğalgazın gelmesiyle birlikte, daha önce ihtiyaç duyulmayan
doğalgazla ilgili kurslar ve bölümler açılmıştır.



Meslek Liseleri: Mesleki Eğitimin Kaleleri

Muğla ilinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne
bağlı 32’si mesleki ve teknik anadolu lisesi, 10’u çok programlı anadolu lisesi, 6’sı meslek eğitim merkezi, 3’ü özel
mesleki ve teknik anadolu lisesi ve 1’i güzel sanatlar lisesi
olmak üzere 52 okul/kurum eğitim hizmeti vermektedir.
İlimizde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı
52 okul/kurumdan 7 okulumuz bünyesinde öğrencilerimizin ikamet edebilecekleri 714 yatak kapasiteli pansiyon ve
5 okulumuz bünyesinde 186 oda ve 462 yatak kapasiteli
uygulama oteli mevcuttur.
Bu kapsamda Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan pansiyon ve uygulama oteli,
Datça Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan pansiyon, Fethiye Mustafa Kemal Mesleki
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Muğla’da mesleki eğitim birçok diğer ilde olduğu gibi ilimizdeki sektörlerin ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Turizm meslek liselerinin bu kadar yoğun olduğu kaç il sayabilirsiniz ki…
Mesleki eğitim, elde edilen beceri ve ustalığın optimum zamanda sanayi ve ticaretin hizmetine sunulmasıdır da denilebilir. Ülkemizde son yıllarda tekrar büyük önem kazanan,
kamunun ve özel sektörün birlikte ön plana çıkarmaya çalıştığı mesleki eğitim, meslek liseleri, çıraklık eğitim merkezleri,
meslek yüksek okulları ve halk eğitimin meslek edindirme
kursları eliyle yürütülmektedir. Muğla’da genel olarak bölümler
ve kurslar Muğla’nın ilçelerinde kümelenen ya da yoğunlaşan
sektörlere nitelikli çalışan yetiştirmek üzere tasarlanmaktadır.
Örnek olarak Fethiye Meslek Yüksekokulunun bölümlerini ele
alalım; Çevre Koruma Teknolojileri, Park ve Bahçe Bitkileri,
Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri, Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri, Muhasebe ve
Vergi Uygulamaları ile Yönetim ve Organizasyon bölümleri.
Bu bölümlerin hepsi Fethiye ve çevresinin ihtiyaçlarına uygun
bölümlerdir. Yine Ortaca Meslek Yüksekokulunun Seracılık
Bölümü, Dalaman Meslek Yüksekokulunun Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği verilebilecek güzel örneklerden.
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ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması, tercih edilebilir marka değerlere sahip, kurumsal kültürü oluşturabilmiş,
mesleki ve ahlaki değerlerle yetişmiş, sektörle daha iyi ilişkiler
içerisinde olan birey sayısının artması, tüm paydaşların memnuniyetinin artması, kişisel ve sosyal gelişimin iyileşmesidir.

ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan pansiyon, Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi bünyesinde bulunan uygulama oteli, Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan pansiyon,
Köyceğiz Yüksekkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
bünyesinde bulunan pansiyon ve uygulama oteli, Marmaris
İçmeler Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan uygulama oteli, Menteşe Atatürk Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan uygulama oteli, Muğla Güzel Sanatlar Lisesi bünyesinde bulunan pansiyon, Milas Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi
bünyesinde bulunan pansiyon, Yatağan Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan pansiyon ile hizmet vermektedir.

GüneyEge

Muğla mesleki eğitimde odaklanmayı ve işbirliğini başarmış
bir ilimiz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Muğla Valiliği, Muğla
Ticaret ve Sanayii Odası işbirliği ile yürütülen ve 2019-2020
yıllarını kapsayan "Muğla İşin Erbabı" projesiyle mesleki eğitimin niteliğinin artırmayı ve okulların fiziki ortamlarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu proje kapsamında proje okulu olan meslek liselerimiz;
Menteşe Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki Teknik Anadolu
Lisesi, Bodrum Turgut Reis Mesleki Teknik Anadolu Lisesi,
Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Fethiye Mustafa Kemal Mesleki Teknik Anadolu
Lisesi. Bu okullar "Mesleki Fen Liseleri" olarak adlandırılabilirler. Bu okulların mezunlarına istihdam garantisi sağlamak,
projenin bir diğer amacıdır. Lise tercihlerinde bu okulları tercih eden öğrencilere verilecek burslarla öğrencilerin teşvik
edilmesi ve yazılı görsel basın vasıtaları de velilerin ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi projenin önemli ayaklarını teşkil
etmektedir. Bu projeden beklenen sonuçlar; okullarda proje
hedeflerine yönelik çalışmaların takip edilerek raporlanması
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Proje kapsamında kurulan portalın öğretmen ve öğrenciler
tarafından kullanımı özendirilerek kapsamındaki etkinliklere katılmaları sağlanmıştır. Okulların eğitim hizmeti verdikleri
alanları ortaokullara tanıtıcı film, afiş ve sloganları hazırlanmış,
ilçelerimizde mesleki tanıtım fuarları düzenlenmiştir. Ortaokul
müdürleri ve okul rehber öğretmenlerinin katılımıyla öğrencilere tercih sürecinde doğru rehberlik ve yönlendirme yapmalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenlenmiş, ayrıca Müdürlüğümüz bünyesinde uygulanan Yetenek
Haritası ve Gelişim Karnesi Projesi’nin yönlendirme ve karnelerin hazırlanması çalışmalarında rehberlik yapılmıştır. Projenin
tüm gelişmelerini duyuracak ve yılın erbaplarını belirleyecek
web portalı yazılmış, Bakanlıktan yayınlanma izni alınmış, İşin
Erbabı Okul, Öğretmen ve Öğrenci değerlendirme sonuçları
ile saha değerlendirmeleri gerçekleştirilmiş ve yılın erbapları
belirlenmiştir. Portal içeriğinde belirlenen kriterler aracılığıyla
ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen projeler ve faaliyetler
ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen yerel projeler ve faaliyetler hakkında mesleki eğitim hizmeti veren okullarımızda görev yapan yönetici ve öğretmenlerimiz ile eğitim
gören öğrencilerimizde farkındalık oluşması sağlanmıştır.
Meslek liselerinin faaliyetlerini daha görünür kılmak ve lise
tercihi yapacak öğrencileri doğru bir şekilde doğru mesleğe
yönlendirmek amacıyla düzenlenen Mesleki Eğitim Fuarları,
öğrencilerin meslekleriyle ilgili özgüvenlerini artırmaya da katkı
sağlamaktadır.

Geleceğim Mesleğim Faaliyetleri

Ülkemizin 81 ilinde olduğu gibi bu yıl Muğla’da da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde
Geleceğim Mesleğim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Mesleki
eğitimin çok boyutlu ele alan bir yaklaşımla öğretmelere ve
öğrencilere yönelik eğitimler ve etkinlikler düzenlenmiştir. İlk
olarak ilimizdeki meslek lisesi öğretmenlerine yönelik olarak proje döngüsü yönetimi, inovasyon, marka
ve patent alma eğitimleri ile ilimizdeki ortaokullarda
görev yapan meslek lisesi öğrencilerine yönelik Etkili Sunum Teknikleri eğitimi Ajansımızın Teknik Destek
Programı kapsamında verilmiştir.
Menteşe, Milas, Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde yapılan “Liderler Öğrencilerle Buluşuyor” etkinliklerinde meslek lisesi
mezunu liderler 2019-2020 Eğitim Öğretim
dönemi sonunda lise tercihi yapacak 8. Sınıf öğrencilerine meslek lisesinde aldıkları eğitimin kendi kariyerlerine yaptığı katkıları anlatmıştır. Ayrıca, eğitim aldıkları
dönemin şartlarıyla günümüz şartlarını karşılaştıran ve meslek
sahibi olmanın öneminin bugün daha fazla arttığını belirten
liderler öğrencilerden meslek lisesini tercih ederken gelecek
kaygısı taşımamalarını istemiştir. “Liderler Öğrencilerle Buluşuyor” paneliyle eş zamanlı olarak porje pazarı ve meslek liseleri tanıtım etkinliği de gerçekleştirilmiştir. Meslek liselerinin
stantlarının yer aldığı sergide öğrencilerin öğretmenleri rehberliğinde hazırlamış oldukları projeler, çalışmalar, etkinlikler
konuklar tarafından ilgi ve beğenisine sunulmuştur.

Diğer bir etkinlik sanayici mezun buluşmaları olmuştur. Meslek Lisesi mezunu ya da 11. ve 12. sınıflarda öğrenim gören
öğrenciler kendi okullarında kendi alanlarındaki sanayicilerle
buluşarak sektör hakkında merak ettiklerini sanayicilere sormuşlardır. Sanayiciler de özellikle çalışanlarda ya da yeni istihdam edeceği kişilerde aradığı özellikleri öğrencilere aktararak onların kendilerini ihtiyaç duyulan nitelikler yönünden
geliştirmelerini istemişlerdir.
Bazı Geleceğim Mesleğim faaliyetleri Mayıs
2020’ye kadar devam edecek olup bu faaliyetlerden öne çıkanları Usta-Çırak Buluşmaları ile Hami-Okul Eşleştirmesi olacaktır.
Usta-Çırak buluşmaları ile tecrübe aktarımı
hedeflenirken her okulu sahiplenecek en
az bir hami bulunması ve okulların fiziki altyapılarının iyileştirilmesine ve ihtiyaç duyulan makine ekipmanların teminine katkıda
bulunacaktır. Bu kapsamda her bir okulun
müdürüyle kendilerine “hami” olabilecek sanayici ve işadamlarını ziyaret edilerek onlara okullar ve ihtiyaçları hakkında bilgi
alınacaktır.
Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insanlar meslek erbabına mutlaka ihtiyaç duyacaklardır. Elbette bazı meslekler yok
olacak ama yenileri ortaya çıkacaktır. Bu yüzden bir yandan
günümüzün mesleklerinde yetkin bireyler yetiştirirken diğer
yandan teknolojik gelişmeleri takip ederek yeni meslek alanlarını belirleyebilmek bunu yapabilen uluslara önemli avantajlar getirecektir.
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PROJELER l Doğrudan Faaliyet Desteği

GüneyEge

Kitapçığı
buradan
okuyabilirsiniz.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
İÇİN İSTİHDAMA YÖNELİK
MESLEKİ EĞİTİM
AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN

A

ydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanarak sunulan “Sürdürülebilir Kalkınma İçin İstihdama
Yönelik Mesleki Eğitim” projesi Ajansımız 2016 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında desteklenmiştir. Proje ile mesleki eğitimin mevcut durumuna yönelik ihtiyaç analizini çıkarmak amaçlanmıştır. Ayrıca, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde nitelikli eleman yetiştirilmesine yönelik olarak mesleki eğitim
kurumlarıyla iş çevrelerinin talepleri arasındaki eşgüdümü sorgulamak ve bu doğrultuda öneriler geliştirerek
yol haritası çıkarmak hedeflenmiştir.

geka.gov.tr

Ajansımız tarafından tamamı desteklenen ve 30.170 TL bütçeye sahip olan proje vesilesiyle 12 meslek
lisesinden 620 öğrenciyle ve meslek liselerinden gelen öğrencileri stajyer olarak çalıştıran 25 işverenle anket çalışması gerçekleştirilmiştir. 20 Mart 2017 tarihinde iş çevreleriyle mesleki eğitim kurumlarının bir araya
geldiği, sorunların tartışıldığı bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayda ilin mevcut durumu masaya yatırılarak
sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirilmiştir. Anket ve çalıştay sonuçlarını içeren kitapçık hazırlanmış, basımı
yapılmıştır. 19 Nisan 2017 tarihinde proje kapanış toplantısı düzenlenmiştir.
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PROJELER l Doğrudan Faaliyet Desteği

GüneyEge

GENÇ ZİHİNLER
SAĞLIKLI BÜYÜYOR

MERKEZEFENDİ
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
DENİZLİ
36

A

jansımızın 2015 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında
desteklenen “Genç Zihinler Sağlıklı Büyüyor” projesi Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ilk ve ortaögretim çağındaki
çocuklarımızda durum tespiti ile sonrasında ortaya çıkabilecek olası
akademik ve psikiyatrik sorunların erken tespiti amaçlanmıştır. Böylelikle
çözüme yönelik adımların atılması ve bununla ilgili bilincin yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

geka.gov.tr

Ajansımız tarafından tamamı desteklenen ve 70.468,32 TL bütçe tutarı ile tamamlanan proje kapsamında Merkezefendi’de örneklem olarak
seçilen 39 eğitim kurumunda çalışılmıştır. Bu eğitim grupları 9 anaokulu,
2 anasınıfı, 10 ilkokul, 9 ortaokul ve 9 ortaöğrenim kurumundan oluşmaktadır. Bu kapsamda 3.867 öğrenci velisine (çocuklarını değerlendirmek üzere) ve bu öğrencilerin 182 sınıf öğretmenine (öğrencilerini değerlendirmek üzere) ulaşılmıştır. Veli ve öğretmenlere dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğunun tarama ölçekleri dağıtılmıştır. Bu ölçeklerde
pozitif sonuç alan çocuklar belirlenmiş, çocukların ailelerine yönelik bilgilendirme, isteyen ailelere medikal tedaviye ulaşma konusunda rehberlik
edilmiştir. Ayrıca 102 eğitim kurumunda görev alan 3.700 öğretmene
konu ile bilgi taraması yapılarak DEHB (dikkat eksikliği ve hiperaktivite
bozukluğu) bilincinin arttırılması ve kamuoyunda farkındalık yaratılması
sağlanmıştır.
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PROJELER l Doğrudan Faaliyet Desteği

DENİZLİ MESLEKİ EĞİTİMDE

GüneyEge

DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
DENİZLİ
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HEDE
F
2023

A

jansımızın 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında sunulan ve başarılı bulunan “Denizli Mesleki
Eğitimde Hedef 2023” projesi Denizli İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. Proje ile mesleki teknik
eğitimin önemi konusunda toplumun her kesiminde farkındalık yaratmak, mesleki eğitim konusunda Milli Eğitim ile iş
dünyası arasında işbirliği sağlamak, mesleki ve teknik eğitimin toplum üzerindeki algı saptamasını gerçekleştirmek ve
mesleki eğitimin özendirilmesini sağlamak amaçlanmıştır.

zırlanması ile meslek lisesinde eğitim gören
öğrencilerin istihdam edilebilirliğinin sağlanmasının önü açılmıştır.

Raporu
buradan
okuyabilirsiniz.

Proje sonunda elde edilen çıktılar “Denizli
Mesleki Eğitimde Hedef 2023 Araştırma Raporu” adıyla yayınlanmış ve paydaşların erişimine sunulmuştur.

geka.gov.tr

Ajansımız tarafından %100 destek oranıyla 88.698 TL destek verilen proje 3 ayda tamamlanmıştır. Proje aracılığıyla
Denizli’deki sanayi kuruluşları, mesleki eğitim kuruluşları, eğiticiler, öğrenciler ve aileleriyle birebir görüşülmüştür. Anket
çalışması yapılarak nitelikli iş gücünün eğitimi ve istihdamı
araştırılmış, toplantılar yapılmış, hazırlanan afişler, kataloglar,
broşürler ve web sitesinin etkin kullanımıyla mesleki eğitimin
önemi hakkında farkındalık yaratılmıştır. Yapılan faaliyetler ile
Denizli iş piyasası ihtiyaç analizine ve paydaşların görüşlerine
uygun olarak hayat boyu öğrenme ilke ve araçlarını kullanan
bir mesleki ve teknik eğitim sistemi geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu sistemin karar alma, uygulama ve izleme süreçlerine yerel düzeylerdeki paydaşların katılımı, Ulusal Meslek
Standartları'na uygun eğitim standardı ve müfredatlarının ha-
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HABERLER

AJANSTAN HABERLER

FACEBOOK’TAN KALKINMA
AJANSLARI’NIN PERSONELLERİNE
DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ

İ
GüneyEge

stanbul’da 25-26 Eylül 2019 tarihlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Facebook işbirliğinde düzenlenen “Kalkınma Ajansları Dijital
Pazarlama Eğitimi”ne Ajansımızdan 4 uzman katılmıştır.
2020 Yılı Çalışma Programı Hazırlama Usul ve Esasları kapsamında kalkınma ajanslarının 2020 yılında bölgelerindeki işletmelerin kurumsal kapasitelerinin artırılmasına yönelik olarak
odaklanacağı yönetim danışmanlığı alanlarından birisi olarak
dijital pazarlama alanı belirlenmiştir. Bu kapsamda, dijital pazarlama alanında ajans personelinin de kapasitesinin artırıl-
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ması amacıyla Bakanlığımız ve Facebook işbirliğinde 25-26
Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul'da iki gün süren dijital
pazarlama eğitimi gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’deki 26 kalkınma ajansından ağırlıklı yatırım destek
ofislerinden olmak üzere çeşitli alanlarda uzmanların katıldığı
eğitim kapsamında; Kalkınma Ajansları’nın bölgesel tanıtım
çalışmalarında Facebook, Instagram, Massenger ve WhatsApp vb. platformları daha etkin kullanabilmesi ile etkili ve
doğru hedef kitleye ulaşabilecek tanıtım kampanyaları gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Dijital
pazarlama
kalkınma ajanslarının
2020 yılında bölgelerindeki
işletmelerin kurumsal
kapasitelerinin artırılmasına
yönelik odaklanacağı yönetim
danışmanlığı alanları arasında
yer almaktadır.

Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanı Ahmet
Şimşek’in açılış konuşmasıyla başlayan eğitim programının
ilk gününde Şimşek, kalkınma ajanslarının 2020 yılında bölgelerindeki işletmelerin kurumsal kapasitelerinin artırılmasına
yönelik odaklanacağı yönetim danışmanlığı alanlarından birisi
olarak dijital pazarlamanın belirlendiğini söylemiştir. Bu kapsamda, dijital pazarlama alanında öncelikle ajans personelinin de bu alanda kapasitesinin artırılması amacıyla Bakanlık
ve Facebook işbirliğinde dijital pazarlama alanındaki eğitimlerin devam edeceğini belirtmiştir. Ayrıca, bu alanda yerelde de
kurumsal kapasite artışının sağlanması amacıyla 26 bölgede
dijital pazarlama eğitimlerinin düzenlenmesinin öngörüldüğünün altını çizmiştir.

mecralarda reklam kampanyası oluşturmak ve yayınlamak ile
kampanya ölçümlemesi anlatılmıştır.
Eğitimin son günü, Türkiye ve dünyadan dijital pazarlama alanında iyi uygulama örnekleri ajans çalışanlarına sunulmuştur.
Atölye çalışması bölümünde ajans uzmanları gruplara ayrılarak kendi ajanslarına ve bölgelerine yönelik Facebook için
reklam kampanyası oluşturdular.

Facebook’un İngiltere ofisinden üst düzey yönetici Burak Karagöl’ün gerçekleştirdiği eğitim programı; “Facebook Ürünleri
Dünyasına Giriş”, “Facebook Platformlarında Tanıtım Kampanyaları”, “En İyi Uygulama Örnekleri" ve “Atölye Çalışması”
bölümlerinden oluşmuştur.
Günümüzde gelişen teknoloji, günden güne artan internet
kullanımı ile geleneksel pazarlama faaliyetlerinin yerini internet, mobil ve diğer interaktif platformlar üzerinden yapılan dijital pazarlama faaliyetlerinin aldığını belirten Karagöl, eğitimin
“Facebook Ürünleri Dünyasına Giriş” bölümünde Facebook,
Instagram, Massenger ve WhatsApp ürünlerinin kullanımı,
etkinliği, pazarlama stratejilerindeki yeri vb. konulara değinmiştir.
geka.gov.tr

“Facebook Platformlarında Tanıtım Kampanyaları” bölümünde ise pazarlama, hedef kitle belirleme, hedef kitleye ve
pazarlama hedefine göre doğru platformların belirlenmesi,
pazarlama stratejisi hazırlama, Facebook, Instagram vb.
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AYDIN
DENİZLİ
MUĞLA

GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM

HEDEFİMİZ ARA ELEMAN DEĞİL,
NİTELİKLİ VE ARANAN ELEMAN
YETİŞTİRMEK

Hazırlayan: Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü

GüneyEge

Sanayide
“Marka Şehir Denizli”
aranan eleman yetiştirmeye
devam ediyor.
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Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmelerin etkisi bütün sektörlerde ve hayatın her alanında hissedilmekle birlikte değişimin en çok etkilediği alanların başında eğitim gelmektedir. Eğitimin farklı türlerinin ekonomik
kalkınma üzerinde de farklı etkileri bulunmaktadır. Örneğin
genel eğitim, kalkınmanın başlangıç evrelerinde bir altyapı
oluştururken, sanayileşmeye başlayan toplumlarda meslekî
ve teknik eğitim önem açısından değerlendirildiğinde daha
önde yer almaktadır. Bu bağlamda hızla değişen bilgi, teknoloji, üretim yöntemleri ile iş hayatındaki gelişmelere paralel olarak meslekî ve teknik eğitim sistemlerinin önemi tüm
dünyada, ülkemizde ve sanayi konusunda lider illerden biri
olan Denizli’de giderek artmaktadır.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak; 31 mesleki ve teknik
anadolu lisesi, 19 çok programlı anadolu lisesi, 5 mesleki
eğitim merkezi, 1 güzel sanatlar lisesi ve 1 spor lisesi ile
toplamda 57 okulumuzu, 35 mesleki alanımız ve 107 mesleki dalımızda eğitim gören 14.508 öğrencimizi marka şehir
bilinciyle aranan eleman statüsüne taşımaktayız.

Mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızdan 14 tanesi döner sermaye kapsamında olup öğrencilerimizin gerçek iş
hayatına atılmadan önce okullarında bulunan bu atölyelerde
ürettikleri ürünlerle mesleki tecrübe sahibi olmaları sağlanmaktadır. “Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Ürün Kataloğu” sayfasında Denizli’de üretilen ürünlere ulaşılabilmekle
beraber her okulumuz kendine ait ürün katalogları ile ürün
ve hizmet vermektedirler.
Sayfayı
buradan ziyaret
edebilirsiniz.

Denizli’den Necla Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ulaştırma hizmetleri alanı; Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi arasında mesleki eğitim iş birliği protokolü kapsamında 30 kontenjan ile yer almaktadır. Ulaştırma öğretim alanı adı altındaki lojistik meslek dalı ürün veya
hizmetlerin hedef pazarlara daha ekonomik ve hızlı bir şekilde ulaştırılması lojistik faaliyetlerinin özünü içermektedir.
Siparişlerin alımından, mal bedellerinin tahsiline, gümrük ve
transit geçiş evraklarının hazırlanmasından depolamaya ve
tüm iş süreçlerinin hizmet ile entegrasyonuna kadar lojistik,
çok geniş boyutlara ulaşmıştır.
Denizli’nin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini
sağlayabilmesi, küresel rekabette yerini alabilmesi ve nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması için verilen meslekî ve
teknik eğitimin yerel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının
beklentilerine uygun yapılandırılarak genç nüfusumuza gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğin kazandırılmasını sağlamaya
yönelik çalışmalar yapmak temel ödevimizdir.
2023 eğitim vizyonumuzla yenilenen millî eğitim politikamızla uyumlu olacak şekilde; iş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesini
sağlayacak şekilde meslekî eğitimin kalitesini artırmak ve
eğitim-istihdam-üretim bağlantısının sağlıklı bir zeminde yürütülmesini sağlamak amacıyla çalışmaktayız. Bu hedefe
ulaşma doğrultusunda, etkin ve verimli işleyen bir kurumsal
yapıyı tesis etmek; meslekî eğitim sistemimizin beşeri, mali,
fiziki ve teknolojik altyapı ile yönetim ve organizasyonunu
daha da iyileştirmek istemekteyiz. Bu kapsamda yapılan çalışmalar çerçevesinde Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)
ile işbirlikleri dahilinde pek çok çalışma yürütmekteyiz.
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Mesleki eğitimin Endüstri 4.0 anlayışı ile yapılandırılması
kapsamında Denizli’deki mesleki ve teknik eğitim liselerimizde; elektrik-elektronik alanında 1.450, bilişim teknolojileri alanında 1.395, yiyecek içecek hizmetleri alanında 763,
giyim üretim teknolojisi alanında 406, makine teknolojisi
alanında 229 öğrenci eğitim almaktadır. Ayrıca, tesisat teknolojisi alanında 174, mobilya ve iç mekan alanında 136,
tekstil teknolojisi alanında 174, inşaat teknolojisi alanında
282, kimya teknolojisi alanında 83, metal teknolojisi alanında 61, yenilenebilir enerjiler alanında 50 ve gıda teknolojisi
alanında 68 öğrenci öğrenim görmektedir.

AYDIN
DENİZLİ
MUĞLA

GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM

“Meslek Liseleri Markalaşıyor”
Projesi

ve öğretmenler aldıkları eğitimler sayesinde halihazırda var
olan atölyelerde ürettikleri ürünlerin piyasada karşılığını bulabilmek adına gerekli bilgi ve donanıma sahip olmuştur. Aynı
zamanda, döner sermaye kapsamına girmeyi düşünen diğer
mesleki ve teknik okullarımıza da öncü olunmuştur.
Prof. Dr. Mete SEZGİN ve Prof. Dr. Cafer TOPALOĞLU tarafından “marka oluşturma ve yönetimi”, “inovatif girişimcilik”
ve “profosyonel satış” eğitimleri alan idareci ve öğretmenlerimizin kurumlarında oluşturdukları markaların geliştirilmesi ve
yönetimi konusunda aldıkları danışmanlık hizmeti sayesinde
markaların sürdürülebilirliği sağlanmıştır.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığının 23 Ekim 2018 tarihinde açıklamış olduğu “Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu” kapsamında;
• Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermaye
gelirlerinin artırılması,
• Bu gelirlerden alınan hazine payının %15’den %1’e düşürülmesi,
• Döner sermaye kapsamında gerçekleştirilen üretim ile
hizmetlerin miktar ve çeşitliliğinin artırılmasının teşvik edilmesi,
• Buluş, patent ve marka üreten okulların artırılması
hedeflenmiştir. Bu kapsamda Denizli’de döner sermayesi
bulunan mesleki ve teknik eğitim liselerinin döner sermaye
faaliyetlerine destek olabilecek çalışmalara ihtiyaç duyulması
ile Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, GEKA Teknik Destek
Programı kapsamında başvuruda bulunduğu “Meslek Liseleri Markalaşıyor” projesi hayata geçirilmiştir. Proje vesilesiyle
Denizli’de döner sermayesi bulunan meslek liselerinde görev
yapan 30 idareci ve atölye şefi meslek öğretmenlerine “marka oluşturma ve yönetimi”, “inovatif girişimcilik” ve “profesyonel satış” eğitimleri verilmiştir.
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü başvuru yaptığı bu program
ile markalaşma, inovatif girişimcilik ve profesyonel satış konusunda idareci ve öğretmenlerin eğitimlerine destek olarak
ve danışmanlık hizmeti sağlayarak, döner sermaye gelirlerinin
artırılmasını amaçlamıştır. Döner sermayeden sorumlu idareci

Denizli’de döner sermayesi bulunan meslek liselerinden
seçilen döner sermayeden sorumlu idareci ve atölye şefi
meslek öğretmenlerimiz eğitim sonrasında marka oluşturma
ve marka yönetimi konularında danışmanlık almışlardır. Böylelikle, bilgi alışverişinde bulunulması ve ilimizin ortak marka
stratejisinin belirlenmesi ile mesleki ve teknik okullardaki öğrencilerin gerçek iş yaşamına atılmadan önce tecrübe edinmesi amaçlanmıştır. Ayrıca; girişimcilik, markalaşma ve satış
teknikleri konusunda tecrübelerinin artması sağlanmıştır.
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bölgemizdeki eğitim
kalitesinin artması ve kurumsal kapasitemizin geliştirilmesi
açısından dünya ile rekabet edebileceğimiz alanlardaki eksikliğimizin giderilmesi için “Meslek Liseleri Markalaşıyor” projesini yürütmek ve projenin GEKA tarafından desteklenmesi
bu konuda atılmış önemli bir adım olmuştur.
Eğitimlerin içeriği şu şekildedir:

1 Marka oluşturma ve
yönetimi eğitimi
• Marka bilinci yaratma
• Marka konumlandırma
• Marka konumlandırmada
pazarlama tekniklerinin
kullanımı

2 İnovatif girişimcilik
eğitimi
• Girişimcilik
• İnovasyon

3 Profosyonel satış eğitimi 4 Marka oluşturma ve
GüneyEge

• Beden dili ve iletişim
• Satış eğitimi
• Satışta ikna teknikleri
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yönetimi danışmanlık
hizmeti
• Okulların markalaşma
sürecinin incelenmesi
• Bu süreçle ilgili
dönütlerin verilmesi

GEKA 2019 Yılı “Geleceğim
Mesleğim” Çalışmaları
Kapsamındaki “Etkili Sunuş
Eğitimleri” Programı

“3D Yazıcılar ve Modelleme
Eğitimi” Projesi
2023 Eğitim Vizyonu kapsamındaki “öğrenme süreçlerinde
dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm” temasıyla; öğrencilerin bilişim teknolojilerini çevrimiçi ve çevrimdışı ortamlarda
“üretim”, “sorunlara çözüm geliştirme” ve “hayallerini hayata geçirme” aracı olarak kullanmaları hedeflenmektedir. Sınıf
içinde öğretmenler; sorgulamaya, tasarımsal düşünmeye
ve kavramsal öğrenmeye yönelik ortamlar oluşturmak durumundadır. Bu ortamların oluşturulabilmesi için 3D yazıcıların
kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. 3D yazıcılar ile modellemelerin yapılması çocuklar için kalıcı ve destekleyici deneyimler sunmaktadır.

2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda ve Güney Ege Kalkınma
Ajansı’nın 2019 yılı “Mesleğim Geleceğim” teması kapsamında çalışmalar yürütülmektedir.
Bu kapsamda Denizli’de bulunan mesleki ve teknik eğitim
veren okullarımızda eğitim gören 11. sınıf öğrencilerine yönelik GEKA tarafından “etkili sunuş teknikleri” eğitimi verilmiştir.
21-25 Ekim 2019 tarihlerinde 15 okulumuzdan 2028 öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiş olan eğitim 10 okulumuzda
gerçekleşecek şekilde planlanmıştır.
Bu bağlamda 3D yazıcı ve modelleme eğitimleri, öğretmenlerimizin ve dolayısı ile öğrencilerimizin üretim odaklı eğitim
faaliyetlerine dahil olmalarında önemli bir basamak oluşturmuştur.
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bölgemizdeki eğitim
kalitesinin artması ve kurumsal kapasitemizin geliştirilmesi
açısından dünya ile rekabet edebileceğimiz hale gelinmesi
için teknik destek programı kapsamında GEKA tarafından
desteklen “3D Yazıcılar ve Modelleme Eğitimi” projesinin yürütülmesi atılmış önemli bir adım olmuştur.
Projeyle, Denizli’deki her okuldan en az bir tane olmak üzere
160 bilişim teknolojileri öğretmenimize “3D Yazıcılar ve Modelleme Eğitimi” verilmiştir. Bu sayede özellikle mesleki ve
teknik eğitim veren liselerimizde üretim ve sanayi odaklı öğretim yöntem ve teknikleri geliştirilmiş, öğrencilerimizin daha
kalıcı öğrenmeleri ve piyasa ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler
üretmeleri sağlanmıştır.
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Etkili sunuş teknikleri eğitimleri sayesinde mesleki ve teknik
liselerimizdeki öğrencilerimiz iş yaşamına atıldıklarında okullarımızdan edindikleri mesleki bilgileri nasıl sunmaları gerektiğini
ve rekabete dayalı piyasa şartlarında nasıl başarılı olabileceklerini etkin bir şekilde öğrenmiştir.

AYDIN
DENİZLİ
MUĞLA

GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM

“Meslek Liseleri Proje Yazıyor”
Projesi
Milli Eğitim Bakanlığının 23 Ekim 2018 tarihinde açıklamış olduğu “Güçlü Yarınlar için 2023 Eğitim Vizyonu” ile mesleki
ve teknik eğitimin önemi vurgulanmış, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için yedi ana hedef belirlenmiştir. Mesleki
ve teknik eğitim temasındaki bu yedi ana hedeften; “eğitim
ortamları ve insan kaynakları geliştirilecek” başlığı altında;
“öğrencilerin işbaşı eğitim ve yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yurtdışı hareketlilik projeleri hazırlanacaktır”
alt hedefi bulunmaktadır.

Programın tanıtılması ile başlayacak olan eğitimin; proje hazırlama aşamalarının uygulamalı anlatımı ve eğitim alan öğretmenlerimizin yazmış oldukları projelerin sunumu ile devam
etmesi planlanmaktadır. Sunumlara gerekli dönütlerin sağlanması ile tamamlanacak eğitimin ardından her bir okulun
projesine son şeklinin verilmesi için danışmanlık hizmeti verilecektir.
Eğitimler sonunda başvurulan Erasmus+ programı sayesinde
kabul edilecek projelerle mesleki ve teknik eğitim liselerinde
öğrenim gören öğrencilerimizin kendi alanlarında yurt dışında
staj yapma imkanına sahip olması, yurt dışı tecrübe edinmesi
ve bölgemize bu tecrübeleri aktarması sağlanacaktır.

GüneyEge

2023 eğitim vizyonu doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, “Mesleğim Geleceğim” teması kapsamında yürütülecek faaliyetlerin
desteklenmesi konusunda işbirliği yapılmıştır.
Bu hedefler doğrultusunda mesleki ve teknik anadolu liselerinde görev yapan idareciler ile meslek ve İngilizce öğretmenlerinden oluşan 120 kişiye “Erasmus+ KA102 Mesleki Eğitim
Öğrenci ve Personelin Öğrenme Hareketliliği Programı” kapsamında proje yazma eğitimi ve danışmanlık hizmeti alınması
planlanmaktadır.
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Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü mesleki ve teknik
eğitimde sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe,
meslek ahlakına ve mesleki değerlere sahip,
yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye
değer katan ehil iş gücü yetiştirmeyi
amaçlamaktadır.
Mesleki ve teknik eğitim ile bireylerin ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda uygun öğrenme
fırsatlarının sunulduğu, iş ve meslek ahlakını merkeze alan
yenilikçi, istihdama hazırlayan, iktisadi ve sosyal sektörlerin
ihtiyaçlarına göre geliştirilen ve paydaşlarla iş birliği içinde
sürekli yenilenen bir vizyonla ilerlemek amaçlanmaktadır.

PROJELER l Teknik Destek

NAZİLLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ ÖĞRETMENLERİNE ROBOTİK
KODLAMA EĞİTİCİ EĞİTİMİ
NAZİLLİ KAYMAKAMLIĞI
AYDIN

A

jansımız 2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Nazilli Kaymakamlığı
tarafından sunulmuş olan “Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenlerine
Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi” projesine
destek sağlamıştır. Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan 20
öğretmen ve Nazilli’deki ortaöğretim kurumlarında görev yapan 20 öğretmenden
oluşan toplam 40 kişilik bir grubun eğitimi
için, 2 grup halinde 5 gün süreli, günde 8
saatlik toplamda 40 saat bir eğitim düzenlenmiştir.

GüneyEge

Eğitimin amacı ilçedeki öğretmenlere
algoritmik düşünceyi kazandırmak ve
kodlama mantığı ile robotik araçların yönlendirilmesini sağlamaktır. Eğitimin içeriği;
elektronik geliştirme ortamlarının tanıtımı,
geliştirme kartlarının kullanılması, programlanması, robotik eğitim seti tanıtımı, robotların mekanik-elektronik aksamları ile montajı gibi konuları
kapsamaktadır. Ayrıca; elektronik kontrol kartı kurulumu,
kullanımı ve bilgilendirilmesi, programlama yazılımının tanıtımı, programlama mantığı, modüler ve modüler için örnek uygulamalar konuları eğitim esnasında ele alınmıştır. Öğretmenlere mikro bilgisayar ve Raspberry Pİ kullanımı, uygulamaları
ve örnek projeler; Appinventör ile Android programlama ve
örnek uygulamalı projeler hakkında da eğitim sağlanmıştır.
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MESLEKİ EĞİTİMDE
GİRİŞİMCİLİK VE
E-TİCARET

A

jansımız 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Sarayköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
sunulmuş olan “Mesleki Eğitimde Girişimcilik ve E-Ticaret” projesine destek sağlamıştır. Talep edilen bu teknik
destek projesi ile girişimcilik ve e-ticaret eğitimi alan öğretmenlerin yetiştireceği öğrencilerin, derslerde edindikleri mesleki bilgilerle birlikte iş kurma fikirleri, pazarlama ve e-ticaret
konularında yeni bilgi ve deneyimler kazanarak sektörel alanda yer almaya daha istekli hale gelmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında, öğrencilerin ilçedeki mesleki ve teknik
anadolu lisesi çocuk gelişimi bölümündeki oyuncak yapma
atölyesinde üretilen oyuncakların satışı için bir e-ticaret sitesi
kurulması konusunda danışmanlık verilmiştir. Teknik destek
kapsamında ilçede görev yapan 25 öğretmene 3 gün e-ticaret ve girişimcilik konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler
verilmiş ve 6 saatlik danışmanlık hizmeti sağlanmıştır. Eğitimler mesleki ve teknik anadolu lisesinde tahsis edilen toplantı
salonunda yapılmış ve eğitim sonunda katılımcılara sertifika
takdim edilmiştir.
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SARAYKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
DENİZLİ

PROJELER l Teknik Destek

MUĞLA
MESLEKİ EĞİTİMİ
GELİŞTİRME - KARİYER
DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ
BODRUM İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA

A

GüneyEge

jansımız 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulmuş olan “Muğla Mesleki Eğitimi
Geliştirme-Kariyer Danışmanlığı Eğitimi” projesine destek
sağlamıştır. Proje Muğla’nın 13 ilçesinde bulunan ortaokulların 8. sınıflarında ve mesleki teknik anadolu liselerinde
görev yapan 40 rehber öğretmene yöneliktir. Katılımcılara
20 kişilik gruplar halinde 2 ayrı eğitim merkezinde eğitim
verilmiştir. Proje, 2 gruba ayrılan rehber öğretmenlerin her
bir grubuna 4 gün boyunca 30 saatlik; toplam 60 saatlik
kariyer danışmanlık eğitimi verilmesinden oluşmaktadır.
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Proje vesilesiyle rehber öğretmenler, öğrencileri yetenekleri
doğrultusunda meslek liselerine yönlendirebilecekleri kariyer
danışmanlık eğitimi almışlardır. Eğitim kapsamında kariyer
koçluğu bilgi ve becerileri, kariyer koçluğunun ne olduğu,
koçlukla danışmanlık/mentörlük arasındaki farklar ve kariyer
koçluğunun faydaları ele alınmıştır. Kariyer koçluğunun kuruma ve çalışanlara etkileri, kariyer koçluğunda bağ kurmak,
kariyerde başarının sırları, uyumu yakalamak, empatik dinleme, sizin gerçeğiniz - takım arkadaşınızın gerçeği, kariyeri
yapılandırmak ve geliştirmek ile kariyer hedeflerini gerçekleştirmeyi başarmak hakkında da katılımcılara bilgi verilmiştir.
Ayrıca; soru sorma sanatı, ruh-beden-zihin, olasılıklar dünyasına bakış, beynimizin işleyişi, odaklanma araçları, kariyer
için motivasyon modelini belirleme, hangi boyuttan bakıldığını saptama, mantık seviyeleri, bilinç seviyeleri-öğrenmenin
4 seviyesi, kariyer gelişimi için zihnin durumlarını ayırt etme
ve zihinde ölçeklendirme hususlarına eğitim kapsamında
yer verilmiştir. Eğitimler başarılı kariyerin önündeki engeller,
iç sabotajcılarla baş etme, uyumlu/uyumsuz dil kullanımlarını
ayırt etme, metaforlarla anlatım, yeni bir bakış açısı yaratmak
için yeniden çerçeveleme, sonuç odaklı kariyer koçluğunun
da dahil olduğu konularda Uluslararası Koçluk Federasyonu
(ICF) onaylı profesyonel uzman koçlar tarafından verilmiştir.
Katılımcılara ilgili firma tarafından programa iştirak ettiklerine
dair geçerli bir kariyer koçluğu başarı belgesi verilmiştir.

Türkiye'nin ilk
Devlet Desteği Arama Motoru

Yatırımcıların ilgilendikleri sektör, konu veya anahtar kelime ile destek
arayarak çok sayıda destek unsuru içerisinde uygun desteğe tek tıkla
ulaşmak mümkün. Tüm güncel desteklerin konu ve kurum bazında
aranabildiği www.yatirimadestek.com devlet destekleri ve teşvikleriyle
ilgili tüm bilgilere ücretsiz erişilmesini sağlayan Türkiye’de ilk internet
sitesi. Eklenen teşvik robotu uygulaması ile T.C. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı yatırım teşvikleri kolaylıkla hesaplanabiliyor

ÖRNEK UYGULAMALAR

GüneyEge

DENİZLİ ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ
TEKNİK KOLEJİ,
KALİFİYE ELEMAN
SORUNUNA ÇÖZÜM
OLACAK
Hazırlayan: Necip FİLİZ / Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili
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Birincisi; okullarımız sanayicinin aradığı vasıflı elamanı yetiştiremiyorlar. Sanayici üniversiteliye doymuş, ara eleman arıyor.
Nitelikli kaynakçı, tornacı, makine bakımcısı, makina operatörü, gazaltı kaynakçısı istiyor.
İkincisi; gençler ara elaman olmak istemiyorlar; masa başı,
beyaz yakalı işler arıyorlar.

Ara eleman sıkıntısı yüzünden bazı sektörlerde işler yürümüyor. Sanayimiz ağır darbe yiyor. Kalifiye eleman bulamadığı
için pek çok sanayici işini büyütmekten korkuyor.



Ne iş olsa yaparım

Ülkemizde genç ve dinamik fakat vasıfsız insan gücü çok
olunca da iş başvurusunda bulunanların çoğu "ne iş olsa yaparım" diyor. Ama bu sözün hiçbir gerçekçiliği yok. Eğitimi olmayan biri tornacılık yapamaz. Bir makinayı tamir edemez. Bir
vinci kullanamaz. Bu tür işler için özel eğitim almak gerekir.

Üçüncüsü; bütün anne babalar, çocuğunun doktor, avukat,
mühendis gibi mesleklerde çalışmasını istiyor.

Burada meslek liselerimize çok büyük görev düşüyor. Meslek liselerimiz gençleri ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirmeli.
Meslek sahibi olmayanlar kendilerini yetiştirmeli.

Hal böyle olunca sanayi sektörünün bugün en fazla ihtiyacı olan şey nitelikli iş gücü olarak karşımıza çıkıyor. İşveren
eleman bulmakta zorlanıyor. Ülkemizde özellikle sanayi sektöründe ciddi oranda ara eleman sorunu var, daha doğru bir
tabirle nitelikli ara eleman ihtiyacı sorunu var.

Meslek liseleri reel sektörün ihtiyacı olan ara elemanları yetiştiremiyor. Buradan mezun olan gençler yeni model makine
ve ekipmanları kullanamıyor. Meslek liselerimiz sanayi bölgelerinde kurulmalı ki; okulda teorik eğitim gören öğrenci sanayide stajını yapsın, yeni makinaları kullanmayı öğrensin.
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ençlerimiz istedikleri işi bulamamaktan şikayet ederken, sanayicimiz de aradığı özellikte eleman bulamamaktan yakınıyor. Peki, bu çelişki nereden kaynaklanıyor? Üç temel sebep var.

ÖRNEK UYGULAMALAR



Meslek lisesi algısı değişmeli

GüneyEge

Meslek lisesi algısı “düşük başarılı öğrenciler”, “düşük kalitede eğitim”, “düşük statülü işler” ve “üniversite yolu kapalı”
imajını içermektedir. Bu imaj değiştirilmelidir. Meslek liselerindeki sayı inanılmaz derecede düşüşe geçti. Bu durumu da
sanayicilerimiz hissetmeye başladı. Öğrenciler anadolu liselerine, fen liselerine ve diğer okullara gidiyorlar. Hiçbir yeri kazanamayan öğrenciler meslek liselerine geliyorlar. Hem sayı
hem de başarı az. Siz o düşük başarılı öğrenciyi elektrikçi,
makineci, otomasyoncu, tekstilci yapacaksınız.
Sanayide nitelikli ara eleman sıkıntısını aşmak için
mesleki eğitime önem vermek zorundayız. Bir
taraftan milyonlarca gencimiz iş ararken, öbür
taraftan sanayicimiz, esnafımız, tüccarımızın
kaliteli teknik eleman arıyor. Çözümü;
mesleki ve teknik eğitimde saklı… Bu
toplumun doktor, mühendis, öğretmen
kadar; mobilyacı, tornacı, elektrikçiye
de ihtiyacı var. Teknik eğitimi seçen
ve işini iyi yapan gençler emin olun
gelecek endişesi duymadan mezun
olacaklardır.
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Mesleki eğitimin bir düzene doğru yol alabilmesi için kurum
ve kuruluşların tek başlarına değil, bir bütünlük içerisinde ortak aklın projelerini uygulaması ve hayata geçirmesi hayati
önem taşımaktadır.

 Öğrencilerimize iş garantisi, sanayicilerimize de
kalifiye eleman sağlayacağız
Teknik ve meslek liselerinin bu hayati önemini bildiğimiz için
Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak çözüm
odaklı yaklaşımlarımıza yenilerini eklemeye devam ediyoruz.
Hem sanayicilerimizin nitelikli eleman sorununa çözüm bulmak hem de öğrencilerimize iş garantisi sağlamak ve bunun yanında teknik ve meslek liselerimizi cazip
hale getirmek için elimizi taşın altına koyduk.
Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulumuz, bölgede yer alan
75. Yıl Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi’ni özelleştirerek “Denizli OSB
Teknik Koleji’ni (DOSTEK)” kurdu.
Özel Denizli Organize Sanayi Bölgesi
Teknik Koleji, 2018 - 2019 eğitim-öğretim yılına 425 öğrenci ile başladı.

Hem
sanayicilerimizin nitelikli
eleman sorununa çözüm
bulmak hem de öğrencilerimize
iş garantisi sağlamak ve bunun
yanında teknik ve meslek
liselerimizi cazip hale getirmek
için elimizi taşın altına
koyduk.

Yönetimimiz 5 kişilik bir komisyon oluşturdu. O günden itibaren Denizli’deki ve Türkiye’deki bütün özelleşen okulların
mesleki eğitim merkezlerini gezmeye başladık. Oralardaki
başarının sırlarını öğrendik.

75. Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi iken Denizli Organize Sanayi Bölgesi’ne devredilen ve Özel Denizli OSB Teknik
Koleji ismi ile eğitim öğretim yılına başlayan lisemiz sayesinde
işverenlerin “ara eleman” sıkıntısına da çözüm bulunmasını
amaçladık.



Hedef: Döner sermaye modeli ile 3 yılda 5 milyon
TL ciro…
Eğitmen kadrosunun da yenilendiği ve toplamda 550 öğrenci kapasitesine sahip olan okulumuza bu sene gerçekleştirilmiş olan kayıt başvurularının sayısının meslek liselerine
yapılan başvuruların Türkiye ortalamasının çok üstüne çıkmış
olması da bizi sevindirdi. Okulumuzun birkaç sene içerisinde
Türkiye'nin önde gelen kolejlerinden biri olacağına inanıyoruz.
Döner sermaye modelini hayata geçirerek öğrencilerin üretim ekonomisinde yer almasını ve yerel yönetimler ile kamu
kurumlarının taleplerinin yerine getirilerek 3 yılda 5 milyon TL
ciroya ulaşmayı hedefliyoruz.

Hedefimiz; nitelikli ara eleman yetiştirmek. Açtığımız mesleki
eğitim merkezinde; OSB’de çalışanların çocuklarına robotik
kodlama çalışmaları yaptırmaya başladık. Bu eğitimlerin ardından lisede inanılmaz eğitimler sunacağız. Atölyeleri güçlendireceğiz. Başarılı öğrenciler gelecek ve öğretmenlerimiz
o öğrencileri en güzel şekilde işleyerek mesleğinde tam donanımlı hale getirecek. Öğrencilerimizi sanayicilerimize teslim edeceğiz. Öğrencilerimize büyük oranlarda iş garantisi
sağlayacağız. İnşallah hem öğrencilerin yerleştirilmesi hem
de diğer sosyal konularla alakalı destekleri sağlayarak kolejimizdeki eğitime en iyi şekilde katkı sağlamak için elimizden
geleni yapacağız. Diğer yandan da tüm sektörlerin ortak görüşü olan nitelikli eleman sorununu çözüme kavuşturacağız.
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Sanayicimiz; meslek lisesinden mezun olan öğrencinin fabrikalarına gittiğinde makineyi çalıştıracak kıvamda ve bir şeyler
üretebilecek durumda olmasını istiyor. Biz bu işe el attık.
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WORLDFOOD

GÜNEY EGELİ FİRMALAR

GüneyEge

WORLDFOOD
İSTANBUL GIDA
FUARI’NDA YERLERİNİ ALDI
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anayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Ajansımız, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 4-7 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenen WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Fuarı’nda Güney
Ege’nin öncü gıda firmalarını ve ürünlerini bir araya getirdi.
Ajansımız, Güney Egeli gıda üreticilerinin yabancı ve yerli alıcılar ile bir araya gelmesi, ürün ve hizmetlerini tanıtması ve
yeni iş bağlantıları kurması için fuara stantla katılım sağladı.
Aydın, Denizli ve Muğla’dan zeytin ve zeytinyağı, şekerleme,
kuruyemiş, tıbbi aromatik yağ, baharat, takviye edici gıda,
sirke, ambalaj, bal ve arı ürünleri imalatı gibi çeşitli alanlarda
faaliyet gösteren 12 gıda sektörü temsilcisi firma, Ajansımızın
tahsis ettiği alanda ürünlerinin, firmalarının ve Güney Ege’nin
tanıtımını yaptı.

Ajansımız, Aydın, Denizli
ve Muğla’nın gıda ürünlerinin
tanıtılması ve pazarlanması
için WorldFood
İstanbul Uluslararası
Gıda Fuarı’na stantla
katılım sağladı.

geka.gov.tr

tarafından
Fuarı için Ajansımız
WorldFood İstanbul
üzere
kullanımına sunulmak
2
bölgemiz temsilcilerinin 2
78 m
2 diğeri 30 m olmak üzere toplam
biri 48 m ,
nasında
y Egeli firmalar fuar es
alan tahsis edildi. Güne
da ikili
rın
nla
ile bu stant ala
yabancı ve yerli alıcılar
üretici,
kleştirdi. Çok sayıda
görüşmeler de gerçe
gibi gıda
şef ve satınalmacı
ithalatçı, distribütör,
aret etti.
ney Ege stantlarını ziy
sektörü profesyoneli Gü

57

HABERLER

AJANSTAN HABERLER

gastronomi

GüneyEge

gıda
Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası olan WorldFood İstanbul: Uluslararası Gıda
Ürünleri Teknolojileri Fuarı’nda, sektörün ekonomisi derinlemesine ele alınarak gıda ve gastronomi
alanında yaşanan en yeni gelişmeler, uluslararası
rekabetteki son durum ve sektöre dair veriler dört
gün boyunca gerçekleşen panel ve konferanslar
ile ele alındı. WorldFood İstanbul 2019 Etkinlik
Programı’nda sektörün gündemi ve geleceğine
ışık tutan konuşmalar, kilit isimlerle tarif atölyeleri ve
şef gösterileri yer aldı.
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Ziyaretçilerine gıda ve içecek endüstrisindeki en son ürün
ve trendleri görmek için kaçırılmaması gereken bir platform sunan WorldFood İstanbul’da bu yıl 45 ülkeden toplam 500 katılımcı firma stant açtı. Türkiye’nin ardından en
çok katılımcısı olan ülkeler Çin, Rusya, Tayland, Brezilya
ve Hindistan oldu. Fuara 166 ülkeden 5.220 yabancı ziyaretçi geldi. Dört gün boyunca fuara gelen ziyaretçi sayısı
20.000’i aştı.

İSTATİSTİKLER

Rakamların Diliyle

GÜNEY EGE
Bölgesi ile ilgili son istatistiki veriler

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ
Mesleki ve Teknik Eğitimin Ortaöğretimdeki Payı
Bölge İllerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Alan Öğrencilerin
Ortaöğretim Öğrencileri İçindeki Oranı
33%
%33
32%
%32
31%
%31
30%
%30
29%
%29
28%
%28
27%
%27
26%
%26
25%
%25
24%
%24

%32,26
%30,58

%26,91

AYDIN
Aydın

DENİZLİ
Denizli

Bölge illerinde mesleki ve teknik orta eğitimin
genel görünümü kapsamında 2018-2019 döneminde mesleki ve teknik eğitimin ortaöğretimdeki payı incelendiğinde; ortaöğretim seviyesindeki
öğrencilerin, Aydın’da %32,26’sının, Denizli’de
%30,58’inin ve Muğla’daysa %26,91’inin mesleki
ve teknik eğitim aldığı görülmektedir. Bu kapsamda bölge genelinde ortaöğretimdeki mesleki ve
teknik eğitim payının en yüksek olduğu il Aydın’dır.

MUĞLA
Muğla

Mesleki ve Teknik Eğitimde Okul, Şube, Öğrenci, Öğretmen ve Derslik Sayısı

GüneyEge

Yıl

2018
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Bölge
Adı

Okul Sayısı
(Mesleki
ve Teknik
Ortaöğretim)

Şube Sayısı
(Mesleki
ve Teknik
Ortaöğretim)

Toplam Öğrenci
Sayısı (Mesleki
ve Teknik
Ortaöğretim)

Toplam Öğretmen
Sayısı (Mesleki
ve Teknik
Ortaöğretim)

Derslik Sayısı
(Mesleki
ve Teknik
Ortaöğretim)

TR321

Aydın

88

1.487

23.692

2.616

1.429

TR322

Denizli

88

1.527

25.475

2.696

1.553

TR323

Muğla

75

1.120

18.265

2.107

1.067

TR32

Güney Ege
(Aydın,
Denizli,
Muğla)

251

4.134

67.432

7.419

4.049

Bölge
Kodu

Bölge illerinde mesleki ve teknik orta eğitimin genel görünümü incelendiğinde; Aydın’da 88, Denizli’de 88 ve Muğla’da 75 olmak üzere bölge genelinde toplam 251 okulun mesleki ve teknik eğitim alanında faaliyet gösterdiği
görülmektedir. Aydın’daki okullarda 23.692, Denizli’deki
okullarda 25.475 ve Muğla’daki okullarda 18.265 olmak
üzere bölge genelindeki 251 okulda toplam 67.432 öğrenci mevcuttur. Bu okullarda görevli öğretmen sayıları incelendiğinde ise; Aydın’da 2.616, Denizli’de 2.696
ve Muğla’da 2.107 olmak üzere bölge genelinde toplam
7.419 öğretmenin mesleki ve teknik eğitim alanında eğitim verdiği görülmektedir.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kapsamında okul, şube,
öğrenci, öğretmen ve derslik sayılarının bölge genelinde
imalat sanayi faaliyetlerinin yoğunlaştığı Denizli ve Aydın’da daha yüksek olduğu tablodaki bilgilerden anlaşılmaktadır.

Mesleki ve Teknik Eğitimde (Ortaöğretim) Okul, Şube, Öğretmen ve Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Bölge
Kodu

Bölge
Adı

Okul Başına Düşen
Öğrenci Sayısı

Şube Başına Düşen
Öğrenci Sayısı

TR321

Aydın

252

15

Öğretmen Başına
Derslik Başına Düşen
Düşen Öğrenci Sayısı
Öğrenci Sayısı
8

16

TR322

Denizli

278

16

9

16

TR323

Muğla

222

15

8

16

TR32

Güney Ege
(Aydın,
Denizli,
Muğla)

252

15

9

16

TR

Türkiye

338

20

11

19

2018

Bölge illerinde mesleki ve teknik orta eğitimin genel görünümü kapsamında okul, şube, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayısı bilgileri incelendiğinde; bölge
genelinde okul başına düşen öğrenci sayısının 252, şube
başına düşen öğrenci sayısının 15, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 9 ve derslik başına düşen öğrenci
sayısının ise 16 olduğu anlaşılmaktadır.
Her bir kategorideki öğrenci sayısındaki il ve bölge ortalamasının, ülke ortalamasından daha düşük olduğu görülmektedir. Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitim olanakları bakımından bölge illerinin ülke ortalamasına kıyasla iyi
bir konumda olduğu değerlendirilmektedir.
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Yıl

İSTATİSTİKLER
Mesleki Eğitim Kurumlarında Gerçekleşen Üretim ve Hizmetler
Mesleki Eğitim Kurumlarının Döner Sermaye Gelirleri (TL)
5.774.471
6.000.000
5.000.000

Bölge illerindeki mesleki eğitim kurumlarında 2017 yılında gerçekleşen üretim ve
hizmetler kapsamında elde edilen döner
sermaye gelirleri incelendiğinde Aydın’da
3.732.694 TL, Denizli’de 672.875 TL ve
Muğla’daysa 5.774.471 TL tutarında gelir sağlandığı görülmektedir.

3.732.694

4.000.000
3.000.000
672.875

2.000.000
1.000.000
0

AYDIN
Aydın

DENİZLİ
Denizli

MUĞLA
Muğla

GüneyEge

Bu kapsamda bölge genelinde mesleki ve teknik eğitim
kurumlarında gerçekleşen üretim ve hizmetler bakımından Muğla ve Aydın’ın oldukça iyi bir konumda olduğu
değerlendirilmektedir. Ülke genelinde en yüksek döner
sermaye geliri gerçekleştiren 50 mesleki eğitim kurumu
arasında bölgemizden 3 okul bulunmaktadır. 2017 yılında ülke genelinde; Aydın Kuşadası’ndaki Güvercinada
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Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2.530.660 TL gelir ile
14’üncü sırada, Muğla Ortaca’daki Ortaca Dalyan H. F.
Tınaztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1.265.715
TL gelir ile 39’uncu sırada ve Muğla Fethiye’deki Şehit
Yüzbaşı Özgür Öztekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
1.080.469 TL gelir ile 47’nci sırada yer almıştır.

Mesleki Eğitim Kurumlarında Öğrenci Başına Düşen Döner Sermaye Gelirleri
Öğrenci Başına Düşen Döner Sermaye Gelirleri (TL)
794
686

800
700

Bölge illerindeki mesleki eğitim kurumlarında gerçekleşen üretim ve
hizmetler bakımından Muğla’nın öğrenci başına 794 TL döner sermaye
geliri ile ülke ortalamasının oldukça
üzerinde yer aldığı görülmektedir. Aydın 572 TL ve Denizli 90 TL öğrenci
başına düşen gelir ile ülke ortalamasının altında yer almaktadır.

572
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AYDIN
Aydın

DENİZLİ
Denizli

MUĞLA
Muğla

TÜRKİYE
Türkiye
ORTALAMASI
Ortalaması

Mesleki Eğitim Kurumlarında Öğretmen Başına Düşen Döner Sermaye Gelirleri
Öğretmen Başına Düşen Döner Sermaye Gelirleri (TL)

18.000
16.000
14.000

14.453
11.666

12.000
10.000
8.000
6.000

1.779

4.000
2.000
0

AYDIN
Aydın

DENİZLİ
Denizli

MUĞLA
Muğla

TÜRKİYE
Türkiye
ORTALAMASI
Ortalaması

Bölge illerindeki mesleki eğitim kurumlarında gerçekleşen üretim ve
hizmetler bakımından Muğla’nın
öğretmen başına 17.879 TL döner
sermaye geliri ile ülke ortalamasının
oldukça üzerinde yer aldığı görülmektedir. Aydın 11.666 TL ve Denizli
1.779 TL öğretmen başına düşen
gelir ile ülke ortalamasının altında yer
almaktadır.
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17.879

İSTATİSTİKLER
Organize Sanayi Bölgelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim
Bölge genelinde organize sanayi bölgelerinde mesleki ve
teknik eğitim faaliyetleri incelendiğinde; 3 adet organize
sanayi bölgesinin yer aldığı Denizli’de; tekstil ürünlerinin
üretimi ile ön plana çıkan Denizli Organize Sanayi Bölgesi
bünyesinde, 372 öğrencinin kayıtlı olduğu “Özel Denizli
Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” bulunmaktadır. 34 öğretmenin görevli
olduğu bu okulda; “Elektrik-Elektronik Teknolojisi”, “Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri” ve “Tekstil Teknolojisi” alanlarında eğitim ve öğretim hizmeti verilmektedir.
Mesleki Eğitim Haritası’na göre Denizli’de
yoğunlaşan çalışma alanları tekstil teknolojisi ve giyim üretim teknolojisidir.
İlde yoğunlaşan mesleki ve teknik eğitim alanları olarak ise elektrik-elektronik
teknolojisi, bilişim teknolojileri ve
yiyecek-içecek hizmetleri belirlenmiştir.

7 adet organize sanayi bölgesinin yer aldığı Aydın'da ve
1 adet organize sanayi bölgesinin yer aldığı Muğla’da,
organize sanayi bölgeleri bünyesinde faaliyet gösteren
mesleki ve teknik anadolu lisesi bulunmamaktadır.
Muğla’da, Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde 1 adet
Mesleki Eğitim Merkezi bulunmaktadır. Mesleki Eğitim
Merkezi’nde 12 öğretmen görev yapmakta olup kayıtlı
öğrenci sayısı 121’dir. Mesleki Eğitim Merkezi’nde “Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri” alanında eğitim ve öğretim
verilmektedir. Mesleki Eğitim Haritası’na göre ilde yoğunlaşan çalışma alanları inşaat teknolojisi, maden teknolojisi ve gıda teknolojisidir. İlde
yoğunlaşan mesleki ve teknik eğitim alanları olarak ise yiyecek-içecek hizmetleri,
bilişim teknolojileri ve elektrik elektronik teknolojisi belirlenmiştir.

Mesleki ve Teknik Eğitime Ayrılan Bütçe
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GüneyEge

7.609
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0

MTEGM'e ayrılan toplam bütçe (Milyar TL)

Öğrenci başına MTEK'e ayrılan bütçe (TL)

MTEK'e Ayrılan Toplam Bütçenin ve Öğrenci Başına Düşen Bütçenin
Yıllara Göre Değişimi

Ülke genelinde mesleki ve teknik eğitime ayrılan toplam bütçenin 20132017 yılları arasında artış gösterdiği,
2017-2018 döneminde ise bir miktar
düşüş yaşandığı anlaşılmaktadır. Bu
kapsamda öğrenci başına mesleki
ve teknik eğitime ayrılan finansal payın da paralel bir seyir izlediği görülmektedir.

Öğrenci başına MTEK'e ayrılan
finansal pay (TL)

Kaynakça
MEB Milli Eğitim İstatistikleri (Örgün Eğitim), 2018-2019
MEB Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü Raporu, 2018
MEB Organize Sanayi Bölgelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Raporu, 2019
Özel Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (DOSTEK) Web Sitesi, 2019
TÜİK Bölgesel İstatistikler: Eğitim İstatistikleri, 2018
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personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri
gibi araçlar destek kapsamındadır.
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EGE KALKINMA
AJANSI
AJANSIProgramın Öncelikleri

Öncelik 1: Sanayi sektöründe yenilik, teknoloji, tasarım,
markalaşma, verimlilik ve dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesi
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Öncelik 4: Üretici örgütlerinin geliştirilmesi, üretim odaklı
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Öncelik 5: Bölgedeki yerel aktörlerin planlama, proje geliştirme/
uygulama ve yenilikçi hizmet kapasitesinin artırılması
*Yukarıda belirtilen öncelikler arasında herhangi bir hiyerarşik sıralama yoktur.
Tüm öncelikler bu destek programı kapsamında aynı öneme sahiptir.

KAYS Kullanıcı Hesabının Açılması
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Öncelik 2: Bölge turizminin çeşitlendirilerek dört mevsime
yayılması ve hizmet kalitesinin artırılması
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Toplam Bütçe : 20.000.000 TL
Asgari Tutar : 100.000 TL
Azami Tutar : 2.000.000 TL

Sİ
Sİ

İSİ
İSİ

2019
2019

MALİ DESTEK PROGRAMI

Toplam Bütçe : 10.000.000 TL
Asgari Tutar : 50.000 TL
Örnek
Proje TL
Konuları
Azami Tutar
: 500.000

SON BAŞVURU TARİHİ: 26 MART 2018 SAAT: 18
AZAMİ
PROJE

SÜRESİ

3 AY

Taahhütname Son Teslim Tarihi: 2 Nisan 2018 Saat: 18
www.geka.gov.tr

Uygun Başvuru Sahipleri

> Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri,

pyb@geka.gov.tr
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¨Bizi Sosyal Medyadan da
Takip Edebilirsiniz¨

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)
GüneyEgeKA
guneyegeka

T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

