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SUNUŞ

Mesleki Eğitim; Bakanlığımızın liderliğinde ve 2023 Eğitim Vizyonu heyecanıyla, tüm tarafların dahil edildiği bir 
süreç içinde, el ve güç birliğiyle ülkemizin ihtiyaç duyduğu bir yapıya kavuşmaktadır. Kısa sürede ortaya çıkan 
bu büyük sinerji; hem okullarımızın kendilerine güvenlerini artırmış hem de sektörlerin mesleki eğitime bakışını 
olumlu yöne değiştirmiştir.
Heyecanla takip ettiğimiz bu çalışmalar içinde Bursamız da potansiyeli ve mevcut durumu itibariyle öne çıkmak-
tadır. Yerli ve milli otomobil heyecanını yaşadığımız 2020’nin ilk günleri itibariyle; İlimiz bünyesinde yürütülen 
bu kıymetli çalışmaların yanına bir yenisi daha eklenmiş, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yerli otomobil üretim tesisleriyle ilgili olarak verdiği müjdeli haberin ardından Bakanımız Sayın Ziya Selçuk da 
Bursa Mesleki ve Teknik eğitimini onurlandırarak yerli otomobil için nitelikli işgücünün şehrimizden yetiştiril-
meye başlanacağını ilan etmişlerdir. 
Dünya genelinde, olağanüstü olarak tanımlanacak şekilde geçirdiğimiz 2020 yılı bize kendi kendimize yetebil-
menin önemini de hatırlatmıştır. Bunun temelini teşkil eden üretim, mesleki eğitim ile gelmektedir. Geride kalan 
salgın dönemi içinde okullarımız, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin çok değerli emekleri ve büyük özveril-
eriyle gerçekleştirilen üretim ve ürün geliştirme faaliyetleri; Bursa Mesleki Eğitimi için gurur kaynağı olmuştur. 
Yaşamın her alanına uzanan mesleki eğitimin güçlü elleri, geleceğe umutla bakmamızı sağlamaktadır. Ha- 
yallerimizin mesleki eğitim ile hayat bulması için belirlediğimiz stratejiler ile hep dahası için çıktığımız yolculuk; 
bugünlere not düşen bu almanak ile mesleki eğitime gönül veren herkesin hafızasında unutulmaz izler bırak-
acaktır. 
Mesleki ve Teknik eğitimin gelişimi için paydaşlarımızla birlikte attığımız her adımın tüm Türkiye’de 
yankılandığının bilincinde sürdürdüğümüz çalışmaların yer aldığı bu yayının hazırlanmasında emek veren Faik 
Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin çok değerli yönetici, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum.

                                                                                                                                     Sabahattin DÜLGER
                                                                                                                                 Bursa İl Milli Eğitim Müdürü



SUNUŞ

2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda başlatılan mesleki eğitim seferberliği; diğer illerimizde olduğu gibi Bursa’da 
da karşılık bulmuş, tüm taraflar üreten Türkiye’nin, gücünü alacağı mesleki eğitim etrafında kenetlenmişlerdir. 
Bu çerçevede Bakanlığımız’ın liderliğinde, İl Milli Eğitim Müdürümüz’ün destekleriyle hayata geçirdiğimiz 
çalışmalar; yönetici ve öğretmenlerimizin ellerinde şekillenmektedir. Onların heyecanıyla ortaya çıkan işlerin 
sadece öğrencilerimiz üzerinde değil, hayatın her alanında hissedilen yansımaları; bizleri motive etmektedir.
Hayatımız boyunca tecrübe etmediğimiz bir süreci yaşadığımız 2020 yılı; her açıdan öğretici olmuş, bize her 
zamankinden daha fazla yardımlaşma ihtiyacını hatırlatmıştır. Mesleki eğitim kurumlarımız burada da farklarını 
ortaya koymuşlar; yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizin gönüllülükle görev aldıkları üretim süreçlerini üret-
tiklerini paylaşarak taçlandırmışlardır.
Gelecekte maziye tutulan bir fener vazifesi görecek bu yayın ile; mesleki eğitimi, tüm boyutlarıyla ve sadece 
yapılanlar üzerinden ele alan bir kaynak ortaya çıkmıştır.
Mesleki ve Teknik eğitimin gelişimi için Bursa adına katkı sunan tüm paydaşlarımızla birlikte, gelenekselleştir- 
diğimiz bu almanağın hazırlanmasında ve yayına sunulmasında emek veren yönetici, öğretmen ve öğrenciler-
imize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

                                                                                                                                   Bülent ALTINTAŞ
                                                                                                                        Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürü
                                                                                                                         Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü
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İÇİNDEKİLER

Cumhurbaşkanımızdan
Meslek Liselerine Teşekkür

Ziya Selçuk
Öğretmenlerle Görüştü Meslek Liseleri Destan Yazıyor Mesleki Eğilimlerin

Geliştirilmesi Çalıştayı

Mesleki Eğilimlerin
Geliştirilmesi Çalıştayı

Tanıtım, Rehberlik ve Yönlendirme Çalışmaları
KARSAN’ dan Elektrikli Araç Laboratuvarı

JUNI’OR Projesi EĞİTEP Projesi İş Birliği Protokolü COŞKUNÖZ Eğitim Vakfı İşbirliği Çalışmaları

Bursa TESİAD İş Birliği Protokolü Uluslararası Patent Birliği İş Birliği Protokolü

KKTC’ den Bursa’ya Kardeş Okul Çalışmaları

Bursa Sürekli İyileştirme Modeli



Oya Coşkunöz Özer Matlı Baran Çelik Ömer Başaran Erdem Kaya

2 SEKTÖRDEN
HABERLER

3 MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER

BUTEKOM Protokolü Yenilendi Güncel Reklam İşbirliği Protokolü İmzalandı BESDER ile İşbirliği Protokolü İmzalandı

BEKSİAD ile İşbirliği MİNTEKS ile İşbirliği Protokolü İmzalandı RUMELİSİAD ile İşbirliği Protokolü İmzalandı

ARGE İnovasyon Zirvesinde Okulumuzun Başarısı ‘Code is Loing’in 4.Toplantısı Gerçekleştirildi

İspanya’daki Mesleki Staj Tamamlandı Öğrencilerimiz 4006 TUBİTAK Belgelerini Aldı

Avrupa Kod Haftasına Katılım

TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı



Sıfır Atık Projesi Geleneksel Kaynakçılığı Modern Yöntemle
Öğreniyorlar

BEBKA Projesi Başarısı

Okulum Projesi Çalışmaları

Üniversite Gezisi Huzur Evi Ziyareti

Çocuklarımızı Mutlu Ettik Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasına Ziyaret

O.İ.B MTAL’de Elektrikli Araçlar Dalı Açılacak Ahilik Haftası Demirtaşpaşa MTAL’den Anlamlı Etkinlik

Kariyer Günleri

Prof. Dr. Orhan Kural Öğrencilerimizle Buluştu

Hijyen-Kişisel Temizlik MİNTEKS Nilüfer Mesleki Eğitim Merkezinde

Yeşilay’dan Bağımlılık Semineri Hacı Sevim Yıldız-2 MTAL’den Kariyer Günleri

BTÜ Rektörünün Semineri

TEKNOFEST İHA Yarışmasında 3.lük Ödülü TEKNOFEST Liseler Arası İHA Yarışmasında
3. lük ÖdülüÖğrencimiz Türkiye Şampiyonu

Gastronomi Festivalinde Yarışmasında Üçüncülük

İstihdam Garantili Mikromekanik Bölümü Açıldı

Milletvekili Av. Osman Mesten Sandıktan Çıkan Ziyaret



Meslek liselerimiz bu süreç içerisinde hiç boş durmadılar ve maske, dezenfektan,
tulum üretmek suretiyle sürece çok ciddi katkı sağladılar. Bundan dolayı meslek

liselerimize şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum.
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CUMHURBAŞKANIMIZ
SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DAN

MESLEK LİSELERİNE TEŞEKKÜR... 

https://www.youtube.com/watch?v=zHHTLHLT0lM

https://www.youtube.com/watch?v=zHHTLHLT0lM


ZİYA SELÇUK MESLEK LİSESİ
ÖĞRETMENLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı

Selçuk, “Eğitim Buluşmaları” kapsamında, koronavirüs pandemisi sürecinde çok önemli bir rol         

üstlenen, toplumun “kara gün dostu” diye nitelediği, üretimleri, geliştirdikleri yeni ürünler ile bilimsel 

çalışmalara konu olan meslek liseleri öğretmen ve idarecileriyle video konferans yöntemiyle görüştü. 

Görüşmeye 56 ilde 100 okuldan 300 öğretmen ve idareci katıldı.

“PEK ÇOK ADIM ATTIK”

Bakan Ziya Selçuk görüşmede, çok uzun süredir meslek lisesi öğretmenleriyle ayrı bir buluşma 

planladığını belirterek salgın döneminde bu okulların çok özel bir yer edindiğini ifade etti. Göreve 

geldiği ilk günden bu yana meslek liselerine özel bir önem atfettiğini belirten Selçuk, şöyle devam 

etti:

“Bakan yardımcımız, genel müdürümüz, il müdürlerimiz ve öğretmenlerimizle mesleki eğitimin 

görkemli günlere doğru yönelmesi için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar pek çok 

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, meslek liselerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
sürecinde büyük bir fayda sağladığını belirterek “Bu dönemde yaptıklarınız
unutulmayacak.” dedi.
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adım attık. Sanayi ile sektör ile doğrudan iletişimdeyiz. Gerçek dünyada ne varsa biz onun karşılığını 

vermeye çalışıyoruz.”

“MESLEK LİSELERİMİZ BÜYÜK BİR FAYDA SAĞLADI”

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı ilk günden bu yana meslek liselerinin üstlendiği göreve de deği-

nen Selçuk, kriz döneminde en hızlı hareket eden okulların meslek liseleri olduğunu aktardı. Selçuk, 

şunları kaydetti:

“Meslek liselerimiz bu dönemde büyük bir fayda sağladılar, sağlamaya da devam ediyorlar. Son 

derece kritik bir dönemden geçiyoruz. Artık geleneksel olanın dışında yepyeni dijital alanlar or-

taya çıkıyor. Üretim yapmak da dijital beceri gerektiriyor. Bu süreçte milletimizin, toplumumuzun, 

insanımızın, bütün insanlığın hizmetinde bulunmayı şeref addediyoruz. Allah’ın izniyle bu günler 

geçecek. Ama bu dönemde yaptıklarınız unutulmayacak.”

Sanayide ve üretimde yeni olan her şeyin önce meslek lisesi öğretmenleri ardından da öğrenciler 

tarafından tanınmasını amaçladıklarına işaret eden Selçuk, öğretmenlerden kendilerine yatırım yap-

malarını istedi.

Bakan Ziya Selçuk’un öğretmenlerin fikirlerini aldığı ve önerilerini dinlediği görüşmede koronavirüs 

salgını sürecinde yapılanlar ve sonraki sürece ilişkin planlar masaya yatırıldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK: 81 İLDE 1000 MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNİ

KAPSAYAN PROJEYİ BAŞLATIYORUZ

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayata geçirilen yeni proje ile 1000 Mesleki ve Teknik Anadolu lise-

sine, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında temel becerilerden okulların bakım onarımına, 

kütüphane, atölye ve spora kadar çok sayıda alanda destek sağlanacak.

Bakanlık, mesleki eğitimde yaptığı projelere bir yenisini ekledi. Mesleki ve Teknik Anadolu liseler-

inden belirli kriterlere göre seçilen 1000 okula kapsamlı destek paketi hazırlandı. 81 ilde belirlenen 

1000 okulda 618 bin öğrenci eğitim alıyor.

Proje kapsamındaki okulların tamamına kütüphane kurulacak ve spor alanları oluşturulacak. Bu okul-

larda okuyan öğrencilere, Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında temel becerilerde destek 

eğitim hizmeti sunulacak. Bu kapsamda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmet Genel Müdürlüğü 

bu okullara destek paketleri hazırlayacak.

Proje kapsamında tüm öğrencilere ilk yardım eğitimi verilecek ve isteyenlere yüzme öğretilecek.

Okulların tamamı Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleri ile eşleştirilerek ortak kültür, sanat 

ve spor etkinlikleri yapılacak. Ayrıca proje kapsamında öğrenciler için müze ve ören yerleri ziyaretleri 

düzenlenecek. Bu okullarda düzenli olarak kariyer günleri etkinlikleriyle eğitim, sanayi ve endüstri, 

bilim, kültür ve sanat gibi alanlarda önde gelen başarılı insanlarla öğrencilerin buluşması sağlanacak.



Okullar arası başarı farkını azaltmak için atılan adımlardan birisini oluşturan projeyle ilgili ilk toplantı 

MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıya Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Strateji Dairesi Başkanı 

Mehmet Fatih Leblebici, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, İnşaat ve Emlak Dairesi 

Başkanı Umut Gür, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk, Bakan Danışmanları Dr. Sevil Uygun 

İlikhan, Dr. Aylin Şengün Taşçı, Dr. Hayri Eren Suna ve 81 il milli eğitim müdürü katıldı.

“ÇOK GENİŞ BİR ALANDA DESTEK SAĞLAYACAĞIZ”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaöğretimde okullar arası başarı farkından en olumsuz etkilenen 

okulların ağırlıklı olarak Mesleki ve Teknik eğitimde bulunduğuna işaret etti.

Bu farkı azaltmak ve mesleki eğitimin kalitesini artırmak için 81 ilde 1000 Mesleki ve Teknik Anadolu 

lisesini kapsayan önemli bir projeyi başlattıklarını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

“Proje kapsamında bu okullara özellikle temel becerilerde özel eğitim destek programlarından bakım 

onarım, kütüphane, atölye ve spor alanları gibi çok sayıda altyapı desteğine kadar çok geniş bir alan-

da destek sağlayacağız. Proje kapsamında atılan adımları ve sağlanan gelişmeleri her ay düzenli 

olarak 81 il müdürümüzün katılımıyla değerlendireceğiz. Sağlanan iyileştirmeleri raporlar halinde 

paylaşacağız. Proje, bir yıl süreli olacak. Bu bir yıl içerisinde proje kapsamında hedeflenen tüm 

yatırımları yapmayı ve destekleri sağlamayı amaçlıyoruz. Projeye destek veren Bakan Yardımcımız 

Mahmut Özer’e, tüm çalışma arkadaşlarıma ve 81 il müdürümüze şükranlarımı sunuyorum.”



MESLEK LİSELERİ
DESTAN YAZIYOR

Mahmut Özer
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı

Birçok ülke vatandaşlarına koruyucu ekipman bulmakta zorlanırken, Türkiye’de meslek liseleri 

öğrencileri; 10 milyon cerrahi maske, 6 milyon litre dezenfektan, 4 bin litre kolonya, 750 bin yüz 

koruyucu siper, 1 milyon tek kullanımlık önlük ve tulum üretti. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut 

Özer, “Mesleki eğitimin yeni mottosu olarak “Kara Gün Dostu Mesleki Eğitim” diyoruz. Gerçekten 

de bu süreçte, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerimiz ciddi bir gayret gösterdiler ve alkışı hak ettiler.” 

diye konuştu.

Ülkemizde mesleki eğitimin güçlendirilmesi gerektiği ile ilgili yıllardan beri güçlü bir mutabakat var. 

Bakanımız Sayın Ziya Selçuk ‘2023 Eğitim Vizyonu’nu açıkladıktan sonra mesleki eğitimin güçlendi-

rilmesine ve sorunlarının çözümüne ekip olarak bütünsel yaklaştık. Özellikle eğitim verdiğimiz 54 

alanda ilgili sektörlerle eğitim sürecinin tamamını birlikte yönetmeyi iş birliğinin odağına alan bir 

modeli geliştirdik ve bu iş birliklerinde istihdama öncelik verdik. Kısa sürede sektörlerin güçlü temsil-

cileri ile tüm alanlarda işbirliklerimizi tamamladık. Mesleki eğitimde uygulamalı eğitime ağırlık verdik. 

Üretim kapasitesini artırmaya odaklandık ve gerekli düzenlemeleri yaptık. Bir yılda mesleki eğitim 

kurumlarında yapılan üretim %40 arttı. Tüm müfredatı ulusal meslek standartları ile uyumlu hale 
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getirdik. Laboratuvar ve atölye altyapılarını güçlendirdik. Mesleki eğitim merkezlerini cazip kılacak 

düzenlemeler yaptık. Atılan hızlı ve sistematik doğru adımlar kısa sürede meyve vermeye başladı. 

Mesleki eğitime yerleşen öğrenci sayısı %17, mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptıran öğrenci 

sayısı %62 arttı. Özellikle istihdam garantili liselerimiz öne çıkmaya başladı. Başarılı öğrencilerin 

mesleki eğitime yönelimi arttı. Mesleki eğitime ilk kez %1’lik dilimden öğrenci aldık. Artık akademik 

olarak başarılı öğrenciler de mesleki eğitimi tercih edebilir hale geldiler. Bütün bu adımlar, toplumun 

tüm kesimlerine ve özellikle iş dünyasına mesleki eğitimde çözüm yoluna girildiğini gösterdi ve sürekli 

karşılıklı geliştirilen yeni projelerle mesleki eğitim hem algı hem de kapasite olarak daha güçlü hale 

gelmeye başladı.

2023 Eğitim Vizyonu mesleki eğitimin güçlendirilmesi için çok önemli projeler içeriyor. İki yıl gibi kısa 

sürede bu belgede belirtilen tüm adımları kararlılıkla uygulamaya soktuk. Her başarılı proje, yeni 

projeler doğurdu ve zincirleme bir başarı hikâyesi oluştu.

Amacımız, bu ürünlerin ticaretini yapmak değil, bu ürünleri üretmek için gerekli tüm bilgiye sahip 

olabilmek, bunları ülkemizdeki tüm kurumlarla paylaşmak ve sonrasında bu ürünleri inovatif yak-

laşımlarla sürekli geliştirebilmek. Bu çabalar mesleki eğitimin üretime odaklanmasını da sağlayacak. 

Ve çok sayıda patent, faydalı model ve tasarım tescili ortaya çıkacak. Hedefimiz, ülkemizin yerli ve 

milli üretim kapasitesine kendi ölçeğimizde bir katkı sunabilmek.

AR-GE merkezleri pandemi sonrasında da çalışmalarına devam edecek. Bakanlık olarak 2019-2020 

eğitim-öğretim yılının ana temalarından birisini fikri mülkiyet olarak belirlemiş ve patent, faydalı mod-

el, tasarım ve marka geliştirme ve tescili ile ilgili süreçlere özel destekler sağlamaya başlamıştık. 

Şimdi AR-GE merkezlerimizi fikri mülkiyet çalışmalarında ana merkezler yapmayı planlıyoruz. Bölge-

sel olarak AR-GE merkezlerimizin sayısını da artıracak ve araştırma çalışmaları için Bakanlık olarak 

gerekli yatırımları da yapacağız.



Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, yaptığı 

açıklamada, Bakanlığın, teknolojinin her geçen gün büyük hızla ilerlediği ve endüstri 4.0 olarak ad-

landırılan 4. Sanayi Devrimi’nin gerçekleştiği günümüzde, gerek sanayi gerek bilim gerekse teknolo-

ji alanlarında Türkiye’nin gururu ve markası olarak nitelendirilen birçok dev kurum ve kuruluş ile 

işbirliğini çeşitlendirmeye büyük önem verdiğini belirtti. 
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Mesleki ve Teknik eğitimde, sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen tek-       

nolojiye hızla ve etkin şekilde uyum sağlayabilen, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine 

aktif katılımın sağlandığı bir yapının tüm bileşenleriyle hayata geçirilebilmesi için çalıştıklarını ifade 

eden Numanoğlu, gerek paydaşların deneyimlerinden yararlanmayı gerekse iş dünyasının ihtiyaç ve 

taleplerini net şekilde bilerek yola çıkmayı önemsediklerini dile getirdi.

Mesleki ve Teknik eğitimin ekonomik ve sosyal kalkınmada kilit rol oynadığına işaret eden Numanoğ-

lu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2019’da “Mesleki ve Teknik Eğitim” konusunun ulusal tema 

olarak belirlediğini anımsattı.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMADA

KİLİT ROL ÜSTLENMİŞTİR
Kemal Varın Numanoğlu

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü



Bu kapsamda, kalkınma ajanslarınca, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte ve teknolojik gelişmelere 

ayak uydurabilen kalifiye mezunların yetişmesini sağlamak, uygulamalı eğitim ihtiyaçlarını gidermek 

ve ülkenin rekabet gücü ile dünyadaki pazar payını artırmak hedefleri doğrultusunda Mesleki ve 

Teknik eğitim faaliyetlerine mali ve teknik destek sağlandığını söyleyen Numanoğlu, şu değerlendir-

melerde bulundu:

“2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen destek programları aracılığıyla, mesleki eğitimle ilgili 

desteklere 1718 başvuru yapıldı, 609 proje destek almaya hak kazandı ve toplam 181 milyon liralık 

destek sağlandı. 2018’de 320 projeye 92 milyon lira destek sağlanırken, 2019’da 289 projeye 89 

milyon liralık destek verildi. Bu destekler çerçevesinde, 10 bin 368 öğrenci ve eğitmene girişimci-

lik, inovasyon, tasarım odaklı düşünme, proje hazırlama, etkili sunuş teknikleri gibi eğitimler verildi, 

öğrencilerin inovatif çözümler üretmesini desteklemek için mesleki eğitim fuarları ve proje pazarı et-

kinlikleri düzenlendi ve bu etkinliklere 9 bin 219 kişi katıldı. Ayrıca öğrencileri iş dünyasıyla buluştur-

mak üzere usta-çırak buluşmaları ve sanayici-mezun buluşmaları düzenlendi. Tüm bu etkinliklere de 

21 bin 432 kişi katıldı.”

Numanoğlu, okul-sanayi ve özel sektör iş birliği sağlanarak, iş gücü piyasasında arz talep dengesine 

destek olmak amacıyla 59 hami okul uygulamasıyla okulların, işletmeler ve meslek kuruluşlarıyla 

eşleştirildiğini söyledi.

Solunum cihazından video laringoskopa kadar birçok üretim yapıldı. Kalkınma ajansları destekleriyle 

altyapıları güçlendirilen ve farklı illerdeki Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri bünyelerinde oluşturulan 

AR-GE merkezlerinin öneminin, koronavirüs salgınıyla çok net şekilde ortaya çıktığını vurgulayan 

Numanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri bünyelerinde kurulan AR-GE merkezlerinde, salgınla mücadele 

günlerinde, 4,5 milyon litre yüzey dezenfektanı, 250 bin litre el dezenfektanı, 8 bin litre kolonya, 22 

milyon maske, 1 milyon üzerinde yüz koruyucu siperlik ve 1 milyon tek kullanımlık önlük ile tulum 

üretildi ve ilgili kurumlara teslim edildi.

Yine bu merkezlerde solunum cihazı, ultrasonik cerrahi maske makinesi, video laringoskop cihazı, 

N95 maske makinesi, ultraviyole-C (UVC) hava sterilizasyon cihazı, izole numune alma ünitesi, 

yoğun bakım yatağı ve ozon hava dezenfekte cihazı ve temassız kızılötesi termometre üretildi. 

Gerek Bakanlığımızın gerekse Genel Müdürlüğümüzün daha güçlü bir mesleki eğitim, daha nitelikli 

bir iş gücü yetiştirme ve böylece daha rekabetçi bir ekonomiye katkıda bulunma çalışmaları kesin-

tisiz olarak devam etmektedir.

Bu çerçevede MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olarak, ülkemizin kalkınmasında 

ve rekabetçi bir güç olarak dünya piyasalarında yer almasında son derece hassas ve kilit bir role 

sahip olan Mesleki ve Teknik eğitime sağladığı katkı ve destekten dolayı başta Sanayi ve Teknoloji 

Bakanımız Mustafa Varank ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri olmak üzere emeği 

geçen tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç bilirim.”



Mesleki ve Teknik eğitimin tanıtılması ve rehberliğe yönelik çalışmalar; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordi-

nasyonunda gerçekleştirilmektedir. Yerel ve ulusal basın-yayın organları ile haber yayınları, konferans, se- 

miner etkinlikleri ve fuar/yarışma organizasyonları; bu çerçevede planlanmaktadır.

Bursa merkezli yayın yapan Line TV ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında; 29 meslek alanına ait tanıtım 

videoları çekilmiş ve bu videolar hem TV hem de sosyal medya platformları üzerinden yayınlanmıştır. İlgili 

kayıtlar aynı zamanda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile de paylaşılmıştır.

Okul yöneticileri ve alan öğretmenleri tarafından; ortaokul öğrencileri ve 9. Sınıf öğrencilerine yönelik tanıtım 

ve bilgilendirme organizasyonları (okul ziyaretleri, bilgilendirme toplantıları, teknik geziler) ile birlikte toplam 

949 ayrı etkinlik yapılmıştır. Okullar tarafından tanıtıma yönelik afiş ve broşürler hazırlanarak, ilgili hedef kitleye 

ulaştırılmıştır.

Kalkınma Ajansları’nın desteğiyle yürütülen “Mesleki ve Teknik Eğitim Temalı Çalışmalar” kapsamında; Bursa 

Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile ortaklaşa şekilde “Öğrenci-Sanayi Buluşmaları” başlığı altında 

teknik gezi organizasyonları gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede; Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli 

ilçeleri önceliklendirilmiş; bu ilçelerde bulunan Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumlarında 9. Sınıfta öğrenim 

gören öğrencilerin tamamı bu organizasyonlara dahil edilmişlerdir. Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 

bulunan ortaokul son sınıf öğrencilerine yönelik olarak “Duayen Buluşmaları” başlıklı seminer/konferans or-

ganizasyonları planlanmış; ancak korona virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara veril-

mesi sebebiyle uygulamaya konamamıştır.

İlimiz bünyesinde bulunan Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumlarında gerçekleştirilen iyi uygulamalar ve 

mesleki çalışmalar; Anadolu Ajansı aracılığıyla haberleştirilerek yerel ve ulusal çapta faaliyet gösteren basın-

yayın kuruluşlarınca duyurulmakta, bu çalışmalar aynı zamanda İl MEM Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 

adına oluşturulan sosyal medya hesaplarında da yayınlanmaktadır.

Hamitler TOKİ MTAL Radyo TV alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından Mesleki ve Teknik eğitime yönlendirme 

amaçlı 2 kamu spotu hazırlanmış, bu çalışmalar Mesleğim Hayatım Portalı’nda yayınlanmıştır.Sektörle yapılan 

işbirlikleri çerçevesinde “Gel Hadi Gel Meslek Lisesi” temalı klip hazırlanmış ve ulusal çapta yayına sunulmuş-

tur.

2020 yılı içinde yeni bir kamu spotunun hazırlanması için çalışmalara başlanmış ve senaryo alternatifleri hazır-

lanmış olup çekim çalışmaları koronavirüs (COVID-19) tedbirleri çerçevesinde ertelenmiştir.

Tanıtım çalışmaları kapsamında; il içinde gerçekleştirilen fuar organizasyonlarından da faydalanılmıştır. Bu 

İL
MESLEKİ EĞİTİM
ÇALIŞMALARI TANITIM, REHBERLİK VE

YÖNLENDİRME ÇALIŞMALARIMIZ



kapsamda; Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda yürütülen Science Expo (Bilim Şenliği) içinde; 

Mesleki ve Teknik Eğitime özel bir fuar organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Alan bazlı organize edilen fuar kap-

samında farklı okulların işbirliğiyle 25 alanın tanıtımı yapılmıştır. İlki 2019 yılında gerçekleştirilen bu etkinliğin, 

sonraki yıllarda da devam ettirilmesi yönünde gerekli destek alınmıştır.

TÜYAP bünyesinde gerçekleştirilen Kitap Fuarı organizasyonu dâhilinde kurulan stantlarda Mesleki ve Teknik 

ortaöğretim kurumlarının katılımıyla atölye çalışmaları yapılmıştır. İlgili tanıtım ve atölye çalışmaları; 2019 yılın-

da 1 stant içinde yürütülürken, 2020 yılında 4 stant alanı içinde gerçekleştirilmiştir.

Kalkınma Ajanslarının katılımıyla 23-24 Ekim 2019’da gerçekleştirilen MMG 4. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve 

Sergisi’nde; BEBKA stantlarında Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumları da yer almış, okullarda üretilen ve 

“faydalı model” olarak sunulan ürünler tanıtılmıştır.

Korona virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumlarında gerçekleştirilen 

üretim ve eğitim-öğretime dönük faaliyetler; Hürriyet gazetesi ile yapılan ortak çalışma sonucunda yazı dizisine 

dönüştürülmüştür.

Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumlarımızda 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı içinde gerçekleştirilen çalışma-

lar; Faik Çelik MTAL tarafından hazırlanan ALMANAK ile bir arada toplanmış; İl Milli Eğitim Müdürlüğü web 

sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulmuştur. Bu uygulama; 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı içinde 

yapılan çalışmalar için de gerçekleştirilecek olup, gerekli planlamalar yapılmış, bu çalışma özelinde İl Milli Eğit-

im Müdürlüğü web sitesi altından ulaşılan MTe-Bülten başlıklı bir web portal hazırlanmıştır.



İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tarafı olduğu, Mesleki ve Teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik olarak 27 protokol 

imzalanmıştır. Bu protokollerin yanı sıra; Bakanlık nezdinde imzalanan ve doğrudan Bursa’da bulunan Mesleki 

ve Teknik eğitim işbirliklerine odaklanılmış 7 protokol bulunmaktadır.

2023 Eğitim Vizyonu içinde yer alan “eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin geliştirilmesi” çerçevesinde belirlenmiş 

temalar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı içinde yer alan hedefler doğrultusunda; “yerinde eğitim” ve 

“ustam okulda” temaları çerçevesinde uygulamalar hayata geçirilmiş olup bu uygulamaların yaygınlaştırılması-

na yönelik planlamalar yapılmaktadır.Gerçekleştirilen uygulamalar; mesleki eğitimin tüm paydaşları tarafından 

olumlu bulunmaktadır. Bu izlenim, yapılan memnuniyet ölçümlerinde yer almaktadır.

 İmzalanan işbirliği protokolleri kapsamında;

• Öğrenci

• Öğretmen

• Okul/Kurum

odaklı çalışmalar yürütülmektedir.

İşbirliğinin içeriğine/hedefine göre belirlenen çalışma doğrultusunda gerekli planlamalar yapılmakta, bu 

çalışmanın, sektör beklentilerini karşılayacak ve istenen niteliğin sağlanmasına yönelik adımlar takip edilmek-

tedir.

Protokoller kapsamında yürütülen çalışmalar; ilgili yürütme kurullarının/komisyonlarının yaptıkları toplantılar-

da, ihtiyaçlar ve mevcut yeterlilikler dikkate alınarak planlamalar yapılmaktadır. Uygulama sürecinde görülen 

iyileştirmeler ile birlikte yayılıma yönelik geliştirmeler de yapılmaktadır. Örneğin; bir okul/alan odağında 

başlatılan işbirliği çalışmaları, süreç içi ihtiyaçlar ve genel durum dikkate alınarak başka okullarda/alanlarda da 

yürütülmeye başlanmaktadır.

ULUDAĞ OSB ile gerçekleştirilen işbirliği çalışmaları kapsamında; farklı okullarda (Ali Osman Sönmez MTAL 

ve Hüseyin Özdilek MTAL) Tekstil Teknolojisi Alanı’nda öğrenim gören toplam 60 öğrenci, meslek derslerini 

11. Sınıftan itibaren, işletme ortamında görmeye başlamışlardır. Benzer çalışmalar; Şehit Ömer Halisdemir 

MTAL ile MERCEDES-BENZ, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği MTAL ile OYAK RENAULT işbir-

likleri üzerinden de yürütülmektedir. BTSO ve KARSAN ile yürütülmekte olan işbirliği çalışmaları dâhilinde de 

bu uygulamanın yaygınlaştırılmasına yönelik planlamalar başlatılmıştır.



OİB İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI OİB İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

OİB İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

KARSAN’DAN ELEKTRİKLİ ARACA ÖZEL LABORATUVAR DESTEĞİ

MEB-BTSO Protokolü kapsamında, bu işbirliğine özel olarak BTSO bünyesinde kurulan Mesleki Gelişim ve 

Entegrasyon Konseyi içinde yer alan üyelerden oluşturulan Okul İşbirliği Ekipleri, ilgili okullar ile periyodik   

toplantılar yapmakta, ihtiyaçları önceliklendirerek çözüme yönelik uygulamalar geliştirmektedir.



ULUDAĞ OSB ile gerçekleştirilen işbirliği çalışmaları kapsamında; farklı okullarda (Ali Osman Sönmez MTAL 

ve Hüseyin Özdilek MTAL) Tekstil Teknolojisi Alanı’nda öğrenim gören toplam 60 öğrenci, meslek derslerini 

11. Sınıftan itibaren, işletme ortamında görmeye başlamışlardır. Benzer çalışmalar; Şehit Ömer Halisdemir 

MTAL ile MERCEDES-BENZ, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği MTAL ile OYAK RENAULT işbir-

likleri üzerinden de yürütülmektedir. BTSO ve KARSAN ile yürütülmekte olan işbirliği çalışmaları dâhilinde de 

bu uygulamanın yaygınlaştırılmasına yönelik planlamalar başlatılmıştır.

MEB ile OYAK RENAULT ve PERYÖN arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında hayata geçirilen 

JUNI’OR Projesi; 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren Şehit Ömer Halisdemir MTAL ve Tophane 

MTAL öğrencilerini içine alacak şekilde genişletilmiştir. Bu işbirliği çerçevesinde; OYAK RENAULT bünye-

sinde ihtiyaç duyulan Makine Bakım ve Onarım Elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla Tophane MTAL 

bünyesinde ilgili meslek dalının, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu görüşü ve MTEGM onayıyla açılmasına 

karar verilmiştir. Benzer şekilde; Karacabey Ticaret Borsası ve ŞİŞECAM tarafından, ilgili işbirliği çalışmaları 

kapsamında istihdama dönük olarak ihtiyaç bulunduğu bildirilen alan/dal açma talepleri, İl İstihdam ve Mesleki 

Eğitim Kurulu’nun kararı ve MTEGM’in onayıyla açılmışlardır.

Yapılan tüm işbirliği çalışmalarında; İşletmelerde Beceri Eğitimi’nin etkin şekilde yürütülmesi, öğrencilerin 

mesleki gelişimlerinin yanı sıra kişisel gelişimleri ve farkındalıklarının artırılmasına yönelik organizasyonlar da 

gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede okullardan/öğrencilerden alınan talepler doğrultusunda; tüm okulları kap-

sayacak şekilde fabrika ziyaretleri organize edilmekte, fuar organizasyonlarına katılım desteği sağlanmakta ve 

okullarda seminer/konferans ve eğitim programları gerçekleştirilmektedir.



Protokoller kapsamında hayata geçirilen uygulama modelleri, işbirliği yapılan diğer kurumlarla da paylaşılmak-

ta ve daha geniş bir alanda gerçekleştirilmesine yönelik adımlar atılmaktadır.

İşbirliği süreçleri içinde görülen iyileştirme/geliştirme ihtiyaçları, ilgili yürütme kurulları/komisyonları tarafından 

değerlendirilmekte; bu değerlendirmeler doğrultusunda yeni dönem için ilgili iyileştirme planları yapılmaktadır.



PROJELER
EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROJESİ (EĞİTEP)
Bursa’da bulunan Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin kendi alanlarında 

bilgilerini güncellemeyi ve gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

2023 Eğitim Vizyonu içinde “insan kaynaklarının geliştirilmesi” kapsamında belirlenmiş ve İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü Stratejik Planı içinde yer alan hedefler  doğrultusunda; sektörlerinin ulusal ve uluslararası alanda 

öncü kurumları olan BOSCH, BURSAGAZ, BORÇELİK, ERMETAL ve ERTEV’in destekleriyle ile öğretmen-

ler için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri organize edilmektedir.

Eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde, işletme ortamında gerçekleştirilen eğitimler; öğretmenler 

tarafından talep görmekte, talepler kontenjanlar dahilinde değerlendirilmekte ve başvuru sahibi tüm öğretmen-

lerin katılımına yönelik bir planlama doğrultusunda “süreklilik” yaklaşımıyla hareket edilmektedir.

Eğiticilerin Eğitimi Projesi (EĞİTEP) kapsamında toplam 984 öğretmenimiz eğitim almıştır.

Gerçekleştirilen eğitim organizasyonları öncesinde; proje paydaşlarından oluşan komisyon toplanarak eğitim 

ihtiyaçlarını ve mevcut imkânları değerlendirmekte, ardından eğitim planlamaları yapılarak duyuruya çıkılmak-

tadır. Alınan talepler doğrultusunda katılımcı grupları belirlenmekte ve eğitimler gerçekleştirilmektedir.

Kurgu; “sektörde gerçekleştirilen güncel uygulamaların, işletme ortamında, makine başında öğretmenlere ak-

tarılması” çerçevesindedir.

Yapılan toplantılarda; gerçekleştirilen eğitimler içinde öğretmenlerden alınan talepler değerlendirilmekte ve bu 

doğrultuda yeni alanlar belirlenerek eğitimler planlanmaktadır.

BOSCH, ERMETAL ve BORÇELİK ile yürütülen proje başlangıcında; Makine Teknolojisi alanına odak-

lanılmışken, ilerleyen süreç içinde Elektrik/Elektronik Teknolojisi ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı 

da kapsam içine alınmıştır.

Sonraki süreçte farklı kurumlardan da (ERTEV, BURSAGAZ) destek alınması ile yeni alanlar belirlenmiş ve 

hedef gruplar, bu kurumlar bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlere özel şekilde oluşturulmaya başlanmıştır.

Proje süreçleri içinde görülen iyileştirme/geliştirme ihtiyaçları, ilgili yürütme kurulları/komisyonları tarafından 

değerlendirilmekte; bu değerlendirmeler doğrultusunda yeni dönem için ilgili iyileştirme planları yapılmaktadır.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile COŞKUNÖZ EĞİTİM VAKFI arasında, hızlı bir değişim ve gelişim sürecinin 

yaşandığı günümüzde okul müdürlerinin gelişimini teşvik etmek, yeterliklerini ve yeteneklerini artırmak, kişisel 

ve mesleki gelişimlerine süreklilik kazandırmaya katkı sağlamak maksadıyla Eğitimcilerin Eğitimi (EĞİTEP) 

Projesi İş Birliği Protokolü imzalanmıştır. Coşkunöz Eğitim Vakfı ile başlatılan bu işbirliği çalışması, bu açıdan 

da “ilk” olması sebebiyle ayrı bir öneme sahiptir. ‘Sizin Eseriniz, Bizim Geleceğimiz’ projesi de 100 okul 

müdürüne verilecek, koçluk programları, çeşitli eğitimler ve iş dünyasıyla buluşmaları kapsayacaktır. Okullara 

büyük değer katacağını düşünülen bu işbirliklerimizin daha geniş bir alana yayılması ve mesleki eğitimin çağın 

gereklerine uygun şekilde tasarlanması amacıyla devam edecektir.



Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile BURSA TÜM ETKİN SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (Bursa TE-

SİAD) arasında iş birliği protokolü imzalanmıştır. Yapılan işbirliği ile Mesleki ve Teknik Eğitimin niteliğinin ve 

etkinliğinin artırılmasının amaçlanmaktadır.

İşbirliği protokolü ile kaynakların ortak kullanımı, Mesleki ve Teknik Eğitimin niteliğinin ve etkinliğinin artırılması 

amaçlanıyor. Protokol; eğitim ve öğretimi destekleyici yeni teknolojilere dayalı atölye/laboratuvarlar kurulması/

donatılması; istihdam konusunda protokol kapsamındaki okullardan mezun olan öğrencilere öncelik tanınması; 

öğrencilere burs ve  gerçek üretim ortamlarında staj imkânı; öğretmenler için çeşitli kurs ve seminerler düzen-

lenmesi; öğretmen ve öğrencilere yönelik işletme gezileri, çeşitli tanıtım faaliyetleri, mesleki eğitimler, yurt 

içi ve yurt dışı fuar ziyaretleri, deneyim paylaşımı, kariyer günleri, sergi ve festival imkânlarının sağlanması; 

Bursa TESİAD üyesi işletmelerde çalışan personelin Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve 

Denklik Yönergesi kapsamında başvuruları alınarak kalfalık/ustalık belgesi sahibi olmalarının sağlanması gibi 

konuları kapsamaktadır.



ULUSLARARASI PATENT BİRLİĞİ (UPB), Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokol ile Ortaöğre-

tim okullarında ‘Patent, Marka ve Buluş’ alanında eğitimler verecek. İmzalanan protokol ile patent-marka konu-

sunda yetkin ve bilinçli bir neslin yetiştirilmesi hedefleniyor. 3 yıl boyunca devam edecek protokol çerçevesinde 

Bursa’daki ortaöğretim okullarının öğretmen ve öğrencilerine ‘Patent, Marka ve Buluş’ eğitimleri verilecek. 

Protokol doğrultusunda ilk eğitimlerin 2019 yılı içerisinde okul müdürlerinin katılımı ile başlatılmasının plan-

landığı açıklandı. İşbirliği protokolü kapsamında okulların öğretmen ve öğrencilerine marka-patent konusunda 

çeşitli eğitimler verilmesi; öğretmen ve öğrencilere yönelik çeşitli farkındalık çalışmalarının yapılması; patent 

marka konusunda il düzeyinde çeşitli kategorilerde ödüllü yarışmalar düzenlenmesi ve yaptıkları çalışmalar 

ile fark yaratan öğretmen ve öğrencilere yönelik çeşitli yurtiçi ve yurt dışı, fuar gezi organizasyonlarının yapıl-

ması; protokol kapsamına alınan okulların inovasyon karnesi sahibi olmalarının sağlanması gibi çalışmalar 

yapılması planlanmaktadır.



SIRA NO

1

4

7

12

15

2

5

8

13

16

3

6

11

10

9

14

İLÇE

NİLÜFER

NİLÜFER

OSMANGAZİ

OSMANGAZİ

YILDIRIM

İNEGÖL

NİLÜFER

OSMANGAZİ

OSMANGAZİ

OSMANGAZİ

NİLÜFER

OSMANGAZİ

OSMANGAZİ

OSMANGAZİ

OSMANGAZİ

OSMANGAZİ

OKUL ADI

ATATÜRK MTAL

OTOMOTİV END. İHR. BİRLİĞİ MTAL

DEMİRTAŞPAŞA MTAL

ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR MTAL

MİMAR SİNAN MTAL

HACI SEVİM YILDIZ
MOBİLYA VE İÇ MEKAN TAS. TEKN. MTAL

M. KEMAL COŞKUNÖZ MTAL

BTSO HAYRİ TERZİOĞLU MTAL

ŞEHİT HAKAN ÜNVER MTAL

TSO GÜRSU MTAL

HÜSEYİN ÖZDİLEK MTAL

BTSO CELAL SÖNMEZ SPOR LİSESİ

ŞEHİT EROL OLÇOK MTAL

HÜRRİYET MTAL

HAMİDİYE MTAL

TOPHANE MTAL

İLGİLİ PROTOKOL

MEB-BTSO PROTOKOLÜ

-

MEB-BTSO PROTOKOLÜ

MEB-TOBB-TOBB ETÜ 
PROTOKOLÜ

-

MEB-TOBB-TOBB ETÜ 
PROTOKOLÜ

-

MEB-BTSO PROTOKOLÜ

MEB-BTSO PROTOKOLÜ

MEB-BTSO PROTOKOLÜ

MEB-BTSO PROTOKOLÜ

MEB-BTSO PROTOKOLÜ

MEB-BTSO PROTOKOLÜ

MEB-BTSO PROTOKOLÜ

MEB-TOBB-TOBB ETÜ 
PROTOKOLÜ

MEB-BTSO PROTOKOLÜ

OKUL HAMİSİ

BTSO-BOSİAD

ULUDAĞ OTOMOTİV 
İHR. BİRLİĞİ

BTSO

BTSO

MÜSİAD

İNEGÖL TSO

COŞKUNÖZ HOLDİNG

BTSO

BTSO

BTSO

BTSO

BTSO

BTSO

BTSO

TOBB (BTB)

BTSO

Okul/kurumlar için; imzalanan protokoller ve yürütülen işbirlikleri üzerinden “Okul Hamiliği” modeli ile  

iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. 



KALİTE ÇALIŞMALARI

BUSİM ( BURSA SÜREKLİ İYİLEŞTİRME MODELİ )
2023 Eğitim Vizyonu içinde yer alan “okul gelişim modeli” çerçevesinde belirlenmiş temalar ve İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü Stratejik Planı içinde yer alan hedefler doğrultusunda; kurumsal performansın ölçülerek iyileştiril 

mesine yönelik bir modelleme yapılmıştır.

Uygulama ile;

Okul/Kurumlar için iyi örneklerin yaygınlaştırılması amacıyla kıyaslama platformu oluşturmak,

  • Başarılı kurumlarımızın ve uygulamalarımızın ödüllendirilmesi ve tanınmasını sağlamak,

  • Kurumlarımıza geribildirim raporu vererek onların iyileştirme planlarına katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

Uygulama kapsamında il genelindeki tüm okullar için öğrenci, veli, öğretmen ve diğer paydaşlara yönelik ola- 

rak gerçekleştirilen memnuniyet ölçümleri; tek bir dijital platform ve kurum türlerine özel hazırlanmış anketler/

formlar üzerinden yapılmaya başlanmıştır.

Uygulama kapsamında;

• Tüm okul türleri için temel kurumsal performans göstergeleri tanımlanmıştır.

• Öz degerlendirme.com portalı üzerinde; Anket Yönetim Sistemi tasarlanmıştır.

• Tüm Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumlarında ve ayrıca sürece dahil olan okullarda; öğrenci, veli, işletme, 

toplum, öğretmen memnuniyet anketleri uygulanmıştır.

• Okul surecleri.com portalı üzerinden okul/kurum sürekli iyileştirme raporlarının girişi ve performans verilerinin 

takibi yapılabilmektedir.

• Sürece dahil edilen okullar/kurumlar; gönüllülük usulü içinde belirlenmiş olup 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 

için 164 başvuru alınmıştır.

• Süreç içinde yer alan okullara danışmanlık desteği vermek ve değerlendirme süreçlerinde görev verilmek 

üzere 80 öğretmenimiz eğitimlere alınmıştır. Göstergelerin takibi, raporlama ve değerlendirme süreçleri; web 

ortamında hazırlanmış olan portal üzerinden takip edilmektedir. 2019- 2020 Eğitim Öğretim yılında  değer-

lendirici olarak 80 kişi  çalışmada gönüllü olarak yer almıştır. Proje; 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı içinde or-

taöğretim kurumları içinden belirlenen 10 okul ile pilotlanmıştır. Bu çalışma kapsamında; ilgili okullarda sürekli 

iyileştirme ekipleri oluşturulmuş, ekiplere ve tüm öğretmenlere yönelik eğitim/bilgilendirme organizasyonları 

gerçekleştirilmiştir.

İlgili tüm kurumlarda tüm paydaşlara yönelik memnuniyet ölçümleri yapılmış, bu ölçümler sonucunda gerekli 

görülen iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri başlatılmıştır. Kurumsal raporlama işlemlerinin ardından; İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan değerlendirici ekipleri, önce rapor değerlendirmelerini yapmışlar 

ardından saha ziyaretlerini gerçekleştirmişlerdir. Saha ziyaretlerinin ardından değerlendirme raporlarına son 

şekilleri verilmiş ve kurum performans puanı ortaya çıkmıştır.



Eğitim-Öğretim Yılı sonunda tamamlanan süreç; Aralık’2019 içinde, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve merkez il-

çelerde bulunan tüm okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen bir organizasyonda anlatılmış, 2019-2020 

planlaması paylaşılmıştır.

Projenin pilotlanması süreci içinde görülen iyileştirme/geliştirme ihtiyaçları, üst yönetim ve değerlendirici

ekiplerinin katılmıyla yapılan toplantılarda değerlendirilmiş; yeni dönem için ilgili iyileştirme planları yapılmış 

ve hayat geçirilmiştir.

Web portalı; bu ihtiyaçlar doğrultusunda tamamen yenilenmiş, kurum ve değerlendiriciler için daha kullanışlı ve 

veri analizine imkân verecek şekle dönüştürülmüştür.

Aynı şekilde; diğer süreçlerin de işlerliğini artırmak ve belli bir sistematik yapıyı oturtmak amacıyla Yönetim ve 

Yürütme Kurulları oluşturulmuş; bu kurullar, ihtiyaçlara özel oluşturulan alt ekiplerle desteklenmiştir.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ
BUSİM uygulamasının yanı sıra; proje okulu statüsünde olan 14 Mesleki ve Teknik anadolu lisemizle birlikte 

toplam 24  meslek lisemizde; 

  • ISO 9001 Kalite Yönetimi

  • ISO 14001 Çevre Yönetimi

  • (eski adı OHSAS olan) ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği

uygulamalarının aynı çerçeve içinde bir bütün olarak ele alınmasının ve yürütülmesinin amaçlandığı ENTE-

GRE YÖNETİM SİSTEMİ oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz 

tarafından okul gruplarımız için danışman öğretmenlerimiz görevlendirilmiştir. Mart 2020 itibariyle ilgili tüm 

okullardaki çalışmalar tamamlanmış olup iç ve dış denetim süreçlerinin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.



MEHMET KEMAL COŞKUNÖZ MTAL

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MTAL

TSO GÜRSU MTAL

OSMANGAZİ İMKB MTAL

ŞEHİT HAKAN ÜNVER MTAL

YILDIRIM İMKB MTAL

MİMAR SİNAN MTAL

ŞEHİT EROL OLÇOK MTAL 

YILDIRIM BEYAZIT İMKB MTAL

OSMANGAZİ MTAL

ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR MTAL

YILDIRIM MTAL

 TOPHANE MTAL

YİĞİTLER MTAL

ZÜBEYDE HANIM MTAL

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLEN OKULLAR

ALİ OSMAN SÖNMEZ MTAL

FAİK ÇELİK MTAL

BTSO HAYRİ TERZİOĞLU MTAL

HACI SEVİM YILDIZ MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI TEKN. MTAL

ATATÜRK MTAL

GÖRÜKLE MTAL  

DEMİRTAŞPAŞA  MTAL

HÜRRİYET MTAL  

HÜSEYİN ÖZDİLEK MTAL  



ÇIRAKLIK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ

Bursa ilinde;

• Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi

• İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi

• Karacabey Mesleki Eğitim Merkezi

• Mustafakemalpaşa Mesleki Eğitim Merkezi

• Nilüfer Mesleki Eğitim Merkezi

• Osmangazi Mesleki Eğitim Merkezi

• Yıldırım Şehit Jandarma Komando Er Bahri Avcı Mesleki Eğitim Merkezi

bulunmaktadır.

Mevcut 7 kurum dışında; 10 okulda da Mesleki Eğitim Merkezi Programı uygulanmaktadır. Bu okullar;

• Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

• Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

• İznik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

• İznik Eşrefzade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

• Mudanya Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

• Orhaneli Ahmet Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

• Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

• Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

• Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

• Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’dir.

Bakanlığımız ile Adalet Bakanlığı arasında yapılan Mesleki ve Teknik Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında; 

1 yıllık süre içinde mesleki belgelendirme sınavlarına giren 163 tutukluya Kalfalık, 4 tutukluya Ustalık Belgesi 

verilmiştir. İlgili protokol çerçevesinde, Gemlik Açık Cezaevi bünyesinde Bağımsız Mesleki Eğitim Merkezi ku-

rulmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.



KORONAVİRÜS (COVID-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA YAPILAN 
ÇALIŞMALAR

MASKE MAKİNESİ ÜRETİMİ
Cerrahi Maske Makinesi: Belgelendirme çalışmaları tamamlanmıştır. Ali Osman Sönmez MTAL için Tam 

Otomatik Maske Üreten Makine stabil çalışır hale getirilmiştir.

N95 Maske Makinesi :Yapımı tamamlanmış, numune üretimleri gerçekleştirilmiştir. Üretim için belgelendirme 

çalışmaları devam etmektedir.

MASKE ÜRETİMİ
Cerrahi Maske: Mart-Ağustos dönemi içinde toplam 10 milyon 200 bin adet Cerrahi Maske üretimi gerçekleştiril-

di. Süreçte 10 Meslek Lisemiz yaklaşık 60 Öğrenci, Öğretmen ve diğer personelimiz görev almıştır ve çalış-

maya devam etmektedirler.

Yüz Koruyucu Siperlik:  Mart-Ağustos dönemi içinde toplam 540 bin adet Yüz Koruyucu Siperlik üretimi 

gerçekleştirildi. Günlük üretim kapasitemiz 5.000 adettir. Süreçte 22 Meslek Lisesi’nde, yaklaşık 40 Öğretmen 

ve yardımcı personelimiz görev almıştır.

LARİNGOSKOP ÜRETİMİ
Mart-Ağustos dönemi içinde toplam 1150 Adet Laringoskop üretimi gerçekleştirilmiştir. Günlük üretim kapa-

sitemiz 50 adettir.

DEZENFEKTAN ÜRETİMİ
2020 Yılı içinde toplam 5 milyon 180 bin litre Litre Dezenfektan (El Dezenfektanı, Yüzey Dezenfektanı) üretimi 

gerçekleştirildi. Günlük üretim kapasitemiz 50.000 Litredir. Üretimde 4 okulumuz yaklaşık 25 öğrenci, 40 öğret-

men ve yardımcı personelimiz görev almaktadır. Süreç içinde onlarca meslek lisemiz, yüzlerce öğretmenimiz 

ve öğrencilerimiz gönüllü olarak katkı sundular.

SENSÖRLÜ OTOMATİK DEZENFEKTAN DİSPANSERİ
320 Adet makine üretilmiş bunun 300 adeti sınavlarda kullanılmak üzere okullara dağıtılmıştır.

UYARICI VE BİLGİLENDİRİCİ LEVHA ÜRETİMİ
Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi Ve Enfeksi-

yonu Önleme  Protokolü kapsamında temiz okul projesi uygulamaları gereğince Uyarıcı ve bilgilendirici levha 

üretimi yapılmıştır. Sağlık Bakanlığının belirlediği görsellerin yanında okul tür ve düzeylerine göre tasarımlar 

öğretmen ve öğrenciler tarafından geliştirilmiş, basımı yapılarak il ve ülke geneline ulaştırılmıştır.

MASKE DAĞITIMI
Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi Kapsamında Vatandaşlarımıza

   • 40.000 maske dağıtımı yapılmıştır.

   • Pansiyonlu okullardan gıda dağıtımı yapılması sağlanmıştır.



Kamu Kurumlarına Okullarımızda Üretilerek Ücretsiz Dağıtılan Maske
• 300.000 adet Cerrahi Maske
• 30.000 adet Yüz Koruyucu Siperlik

Sağlık Bakanlığı Maske Dağıtımı
Bursa Valiliğimiz koordinasyonunda, Sağlık İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde halka 
açık alanlarda toplam 615.000 Cerrahi Maske dağıtımı Kaymakamlıklarımız aracılığı ile dağıtılmıştır. Dağıtım 
sürecinin koordinasyonu; 17 ilçeden 17 okulumuz ile sağlanmıştır. Vatandaşlara dağıtımında tüm kamu kurum-
larından yardım alınarak oluşturulan ekipler destek vermişlerdir.

OKUL / KURUM

Ali Osman Sönmez MTAL

Atatürk MTAL

Kestel Bursa Çimento MTAL

Hürriyet MTAL

Osmangazi İMKB MTAL

Yiğitler MTAL

Tophane MTAL

Zübeyde Hanım MTAL

Yeşilyayla MTAL

Hüseyin Özdilek MTAL

İnegöl - Nene Hatun MTAL

Necatibey MTAL

YAPILAN ÇALIŞMA

Maske makinesi kurulumu yapıldı.
Cerrahi maske üretimi gerçekleştiriliyor.

Yüz koruyucu siperlik üretimi yapıldı.
N95 maske makinesi üretti, Tophane MTAL’e 

kuruldu, numune üretim işlemleri başladı, süreklilik 
kazandıracak çalışmalar yapılıyor.

El ve ortam dezenfektanı üretimi yapılıyor.

Temassız dezenfektan makinesi ve ateşölçer
üretimi yapıldı.

Cerrahi maske üretimi yapıldı.
Yüz koruyucu siperlik üretimi yapıldı

Maske makinesi kurulumu yapıldı.
Cerrahi maske üretimi gerçekleştiriliyor.

El ve ortam dezenfektanı üretimi yapılıyor.

Plastik Teknolojisi Alanı içinde yüz koruyucu siperlik 
için seri üretim yapılıyor.

Cerrahi maske üretimi yapıldı.

El ve ortam dezenfektanı üretimi yapılıyor.

Cerrahi maske üretimi gerçekleştirildi.

Cerrahi maske üretimi yapıldı.

Cerrahi maske üretimi yapıldı.



Yenişehir MTAL

Osmangazi Hüma Hatun MTAL

Karacabey Halk Eğitim Merkezi

OİB MTAL

M. Kemal Coşkunöz MTAL

Halk Eğitim Merkezleri

Faik Çelik MTAL

Gemlik MTAL

Uluslararası Murat Hüdavendigar AİHL

İnegöl – Hacı Sevim Yıldız-2 MTAL

Yüz koruyucu siperlik üretimi yapıldı.

Yüz koruyucu siperlik üretimi yapıldı.

Koruyucu Tulum üretimi yapıldı.

Yüz koruyucu siperlik üretimi yapıldı.

Yüz koruyucu siperlik üretimi yapıldı.

Cerrahi maske üretimi yapıldı.

Bilgilendirici ve uyarıcı levha üretimi yapıldı.

Yüz koruyucu siperlik üretimi yapıldı.

Yüz koruyucu siperlik üretimi yapıldı.
Laringoskop üretimi yapıldı.

Yüz koruyucu siperlik üretimi yapıldı.

Mustafakemalpaşa – Hasan Celal Güzel MTAL

Mustafakemalpaşa - Nilüfer Hatun MTAL

Yüz koruyucu siperlik üretimi yapıldı.

Cerrahi maske üretimi yapıldı.



EBA TV / ÇEVRİMİÇİ ve DİĞER EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ

10,11 ve 12. sınıflar için  7 alanda devam ettirilen ders çekimlerinin yanında; toplam 39 alan için 9.sınıflarda, 

güncellenen müfredat kapsamında okutulmakta olan meslek derslerini video çekimleri yapılmaktadır.

ALAN

ADALET

GÜZEL SANATLAR

LABORATUVAR HİZMETLERİ

MAKİNE

MOBİLYA VE İÇ MEKAN 
TASARIMI

MOTORLU ARAÇLAR

TEKSTİL

TEKSTİL

1

2

3

4

5

6

7

8

SIRA 
NO ANLATICI OKUL

HAMİTLER TOKİ MTAL

BURSA ZEKİ MÜREN GSL

HAMİDİYE MTAL

OİB MTAL

HACI SEVİM YILDIZ
MOBİLYA MTAL

OİB MTAL

ALİ OSMAN SÖNMEZ MTAL

HÜSEYİN ÖZDİLEK MTAL

ÇEKİM EKİBİ

HAMİTLER TOKİ MTAL

BURSA ZEKİ MÜREN GSL

HAMİTLER TOKİ MTAL

YILDIRIM MTAL

HAMİTLER TOKİ MTAL

YUNUS EMRE MTAL

HAMİTLER TOKİ MTAL

YILDIRIM MTAL

YILDIRIM MTAL

TOFAŞ AKADEMİ ile iş birliğine gidilmiş; Bursa Öğretmen Akademisi koordinasyonunda, Haziran-Ağustos 

aylarını kapsayacak şekilde kişisel ve mesleki gelişim odaklı eğitimler organize edilmiştir. Toplam 32 eğitimin 

gerçekleştirildiği programlara 1952 öğretmenimiz katılmıştır.

MESLEKLER YARIŞIYOR
Organizasyon kapsamında; Bursa genelinde öğrenim gören meslek lisesi öğrencilerimiz, öğretmenlerinin 

danışmanlığında kendi alanlarıyla ilgili mesleki becerilerini sergilemektedirler. 

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki çalışmalar; 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde belirlenmiş hede-

fler referans alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda planlanmış ve uygulamaya konulmuş olan “Mesl-

ekler Yarışıyor” organizasyonu; “Mesleki ve Teknik eğitime atfedilen değerin artırılması” ana hedefine yönelik  

olarak planlanmaktadır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ana koordinatörlüğünde her yıl periyodik olarak yürütülen Science Expo 

(Bilim Şenliği) içinde gerçekleştirilen “Meslekler Yarışıyor” organizasyonu; Türkiye’de bu kapsamda yapılan ilk 

ve en büyük organizasyondur.

Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul/kurumlarda, alanlarının 11. veya 12. sınıflarındaki uy-

gulanan programlarda öğrenim gören öğrenci ve kursiyerlerin yarıştığı organizasyon; İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Stratejik Planı içinde de yer alan göstergeler ile takip edilmektedir.



KKTC’DEN BURSA’YA KARDEŞ OKUL ÇALIŞMALARI

“Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İçin Kardeş Okul Protokollerinin İmzalanması İle İş Sağlığı ve Güvenliği Uy-

gulamalarının Yerinde Görülmesi Projesi” kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) bir heyet 

Bursa’ya geldi. 

KKTC Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen HOCANIN başkanlığında, Bakanlık uzmanları ve mes- 

lek liselerinde görev yapan okul müdürlerinin yer aldığı heyet Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger’i 

makamında ziyaret etti. 

Proje kapsamında Bursa’daki okullarda incelemelerde bulunan heyet ile kardeş okul protokolleri imzalandı.  

Bursa’da eğitim veren Görükle, Osmangazi, Hürriyet, Ovaakça Şarık Tara, Mimar Sinan, Necatibey, Fatih, 

Şht. Ömer Halisdemir, Demirtaşpaşa, Faik Çelik ve Şht. Erol Olçok MTAL ile Nilüfer Mesleki Eğitim Merkezi; 

KKTC’den Atatürk Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Sedat Simavi EML, Osman Örek Meslek Lisesi, 

Dr. Fazıl Küçük EML, Gazi Mağusa Meslek Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, Cengiz Topel 

EML, Güzelyurt Meslek Lisesi, Girne Turizm Meslek Lisesi ve Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi 

ile kardeş okul protokolü imzaladı. 



Proje ile mesleki eğitimin geliştirilmesi için kardeş okul işbirliklerinin hayata geçirilmesi, modüler eğitim sis-

teminin güncellenmesi, öğrenci stajlarının verimliliğin artırılması, ustalık ve kalfalık sınavları ile usta öğreticilik 

kurslarının güncellenmesi, kalite güvence sistemi ile ilgili çalışmaların öğrenilmesi, iş sağlığı ve güvenliği uygu-

lamalarının yerinde görülmesi ve transferi, eğiticilerin eğitimi ile ilgili çalışmaların başlatılması ve yaşam boyu 

eğitimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.



1. Öncelikle bizi bugün ağırladığınız ve 
kıymetli vaktinizi ayırdığınız için teşek-
kür etmek istiyorum. İlk olarak Oya 
Coşkunöz Aktaş’ı tanıyabilir miyiz?

1987 ila 1988 yıllarında İngiltere’de dil eğit-

imi ve takip eden yıllarda İsviçre Franklin 
College’da İşletme eğitimi aldım. Lisans 
öğrenimimi Amerika Birleşik Devletleri’nde 

Mesleki Eğitim Söyleşileri 1

Oya COŞKUNÖZ

Goldey-Beacom College’da uluslararası işletme üzerine tamamladım. İş hayatına Koç Hold-
ing’de başlayıp daha sonra, İstanbul Oto’da devam ettim. Coşkunöz Metal Form’da satın 
alma, mali işler, pazarlama ve insan kaynakları alanlarında uzman ve yönetici pozisyon-
larında bulunduktan sonra, Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendim.

2002 ila 2014 yılları arasında Coşkunöz Holding’de Stratejik Planlama, Bütçe Kontrol, Fi-

nansman, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim fonksiyonlarının yönetimini içeren Mali İşler 

ve Kurumsal Gelişim Koordinatörlüğü’nü yürüttüm. 2012 ila 2014 döneminde de Bursa San-

ayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) Başkanlığı’nı üstlendim. 2014 yılından bu yana 

Coşkunöz Holding ve Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevimi 

sürdürüyorum. Aynı zamanda TÜSİAD ve ONKO-DAY üyesiyim. 

2. Coşkunöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak paylaştığınız mesajdaki “Ge-

lecek, güçlü neslin varlığı ile daha parlak olacaktır.” cümlenizden yola çıkarak sizce 

mesleki-teknik eğitim ülkenin geleceği ve ekonomisi için ne ifade ediyor?

Mesleki ve Teknik eğitimin bir ülkenin kalkınmasını sağlayacak en önemli adımlardan biri-

si olduğunu düşünüyorum. Üretime ve öğrenmeye genç yaşta başlayan nesiller kısa süre 

içerisinde işinde tecrübeli birer uzmana dönüşebiliyor. Bu uzmanlık, üretimde katma değerli 

ürün avantajını sağlıyor. Mesleki ve Teknik eğitim liseleri öğrencilere neyi nasıl üretmesi ya 

da geliştirmesi gerektiğini öğreten, pratik ve teorik bilgileri veren kritik kurumlar arasında yer 

alıyor. Ayrıca tecrübe kazanmış çalışanlar, üretimde daha verim odaklı çalışabildikleri için 



rekabetçi ülke ekonomisine de doğrudan katkı sağlıyor. Bunlar küçük adımlar gibi gözükse 

de özellikle hammadde ve üretimde dışa bağımlı olmak istemeyen ülkelerin ekonomisi için 

son derece değerli noktalar. 

Tüm bunların yanı sıra Mesleki ve Teknik eğitim, genç nüfusun istihdama kazandırılması için 

de son derece önemli. Eğer sanayisi gelişmiş, katma değerli ürünler üretebilen ve küresel 

pazarda iyi bir oyuncu olmayı istiyorsak teknik ve mesleki eğitime ağırlık vermeliyiz. 

Gelirini Coşkunöz Holding şirketlerinin kar paylarından elde edip bunun tamamına yakınını 

Mesleki ve Teknik eğitime harcayan ve “Kamu Yararına Vakıf” statüsünde olan Coşkunöz 

Eğitim Vakfı’nın mesleki-teknik eğitimde yaşanan değişim ve gelişimleri yakından takip 

ederek ülkenin kalkınmasına katkıda bulunduğunu eğitim camiası olarak takdir ve hayran-

lıkla izliyoruz. 

3. Mesleki-teknik eğitimin gerekliliğine inanan bir sanayici ve yönetici olarak dünden 

bugüne meslek liselerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Mesleki ve Teknik eğitimi herkes için ulaşılabilir hale getiren meslek liselerini, sanayinin 

arka bahçesi olarak nitelendiriyorum. Bundan yıllar önce torna tesviye, teknik resim, bakım 

onarım gibi temel derslerin verildiği teknik liseler bugün çok programlı, günümüz teknolo-

jilerinde geleceğin üretim modellerinde eğitim veren kurumlara dönüşme yolunda adımlar 

atıyor.   Meslek liseleri bundan sonra da gelecekte değişen tüm üretim ve sanayi modeller-

ine ayak uydurarak, eğitimlerini bu modellere göre revize etmelidir. Ülkemiz için üretmek ve 

dışa bağımlı olmamak ne kadar önemliyse, bunu başarmak için Mesleki ve Teknik eğitim 

politikalarında yenilikçi, teknoloji ve istihdam odaklı bakış açısı olan bir yaklaşım da en az o 

kadar önemli.  

Bu yaklaşımla hem öğrencilerin hem de velilerin meslek liselerine bakışının değiştiğini 

düşünüyorum. Yine yıllar önce meslek liseleri sadece erkek ağırlıklı bir eğitim kurumu gibi 

algılanırken bugün kız ve erkek öğrenci oranı neredeyse birbirine yakın seviyeye gelmiş du-

rumda. Ayrıca sanayicilerin de meslek liselerinden eğitim alarak üretime katılan çalışanların 

sağladığı katkıları daha fazla görmeleriyle meslek liselerine bakışı değişti. Fakat burada 

çok uzun bir yolumuz var. Bu konuyu sadece kamu değil şirketler, STK’lar ve her iş insanını 

kapsayacak şekilde ele almalı ve farkındalıklarını artırmalıyız.

4. Meslek liselerindeki eğitim sistemi sanayi ve teknolojideki gelişim ile paralellik 

gösteriyor mu? 

Yüzde yüz paralellik var demek doğru olmaz, pratikte de böyle bir uyum her zaman müm-

kün olmuyor. Fakat bu durumun değişmesi için hem kamu hem de özel sektörün çaba har-



cadığını ve bu çabanın da her geçen gün artığını görmek bizleri de umutlandırıyor. Sanayide 

üretim son derece canlı ve değişken bir yapı gösteriyor. Bu canlı yapıya da canlı bir eğitim 

sistemi eşlik edebilir. Meslek lisesini sanayiyi besleyen can damarları gibi düşünün. Sistemin 

yaşayabilmesi için uyum içinde olması ve sürekli birbirlerini desteklemesi gerekir. Aksi halde 

birbirinden kopuk sistem beslenemez ve her iki kurum da gerçekten işlevini kaybedebilir. 

Bu yüzden biraz önce de bahsettiğim gibi sanayide yaşanan teknolojik gelişim aynı anda 

mesleki eğitime de yansımalı, iş dünyası da bunu, geleceği için temel bir sorumluluk olarak 

görmeli. Sürdürülebilir bir kalkınma için eğitimli, daha doğrusu ihtiyaç doğrultusunda nite-

likli eğitim ve işgücü, sanayiciler için her çağda, teknolojide ve sektörde kritik. Dolayısıyla 

bunu birkaç projeyle gerçekleştirme şansımız yok, bütün bir mesleki eğitim bakış açısına 

ihtiyacımız var.   

5. Türkiye’deki okul ve sanayi arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Mesleki teknik eğitim ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak en önemli konu başlıklarından 

biri. Bugün Türkiye’nin birçok sanayi kuruluşu, meslek liseleri açıyor ya da mevcut mesle-

ki liselere staj programlarıyla ya da maddi destekler veriyor. Ancak geleceğin iyi yetişmiş 

çalışan ihtiyacı, sanayi kuruluşları tarafından iyi anlaşılmalı ve gençler mesleki teknik eğitime 

özendirilmeli. Artık sanayi bölgelerinin içine meslek liseleri açılıyor, yanına yurtlar yapılıyor. 

Böyle bir dönüşümle meslek liseleri cazibesini arttırıyor. Dünyanın hızla dönüşümüne 

maalesef meslek liselerinin ayak uyduramadığı bir gerçek. Bu okulların sanayi kuruluşları 

ile iş birliğini arttırmak gerekiyor. Önümüzdeki süreçte de buna ağırlık vermek şart. Gerek 

hükümetimiz gerekse Milli Eğitim Bakanlığımızın politikaları arasında bu konu ciddi biçimde 

yer alıyor. Tabii bu dönüşüm bir süreç ve bu süreci özel sektör – kamu iş birliğiyle en verimli 

şekilde yönetmek gerekiyor. 

Meslek lisesi öğrencileri bildiğiniz üzere eğitimlerinin bir kısmını stajda tamamlıyor. 

6. Sizce kurumlar öğrencilere staj konusunda yeterli eğitim ve uygulama imkânı verebiliyor 

mu?

Ülke kalkınmasında iyi yetişmiş iş gücü ihtiyacının karşılanmasında Mesleki ve Teknik eğit-

im büyük önem taşıyor. Bu eğitime eşlik eden staj uygulamaları da hem meslek lisesinde 

okuyan gençler hem de meslek lisesini tercih edecek gençler için oldukça önemli. Gençlerin 

meslek liselerini tercih ettiklerinde kazanacakları staj olanakları ve ardından onu tamamlay-

acak istihdam fırsatı bu okulların tercih edilme oranını arttıracaktır. Bu da sanayi kuruluşları 

için nitelikli işgücü havuzunun genişlemesi anlamına gelir. 

Bugün ülkemizin taze kanı geleceğin çalışanlarına ihtiyacımızın yüksek olduğunu farkın-



daysak bu imkanların arttırılması için de sanayici olarak taşın altına elimizi koymamız şart. 

Farklı uygulama ve proje fikirleriyle staj olanakları ve staj süresince öğrencilerin uygulama 

pratiği arttırılmalı. 

7. Özel sektör, kamu ve toplumun ihtiyaç duyduğu mesleki teknik eğitim taleplerine 

cevap vermek adına Coşkunöz Eğitim Vakfı olarak mesleki eğitimin geliştirilmesi ile 

ilgili projeleriniz nelerdir?

Holding kurucumuz M. Kemal Coşkunöz’ün, ülkesine olan tutkusu ve öğrenme aşkı ile Tür-

kiye sanayisine, üretimine, eğitimli ve bir o kadar da kalifiye çalışanlar kazandırmak için 

kurduğu Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV) olarak, Mesleki ve Teknik eğitim uygulamalarının 

öncüsü olma vizyonuyla, kuruluşumuzdan bu yana 32 yıldır Mesleki ve Teknik eğitime oda-

klanıyoruz. Bu misyonla toplam 26 bin 170 kişiye burs ve eğitimlerle destek verdik. Binlerce 

kişinin hayatına dokunduğumuz vakıf bünyesinde daha fazla insanın hayatını değiştirecek, 

üretimi ve ülke sanayisine nitelikli çalışanlar kazandıracak yeni projeler ve eğitim modelleri 

üzerine çalışıyoruz.  

Vakfımızla her zaman günceli takip edebilmek, günümüz gençlerine ve üretim modeline 

ayak uydurabilmek için kendimizi sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz. Yeni eğitim modelleri, 

yeni projeler ve denenmemişleri deniyoruz. Alanında uzman isimlerle, her zaman üstüne 

daha iyilerini ekleyerek, günün ve geleceğin şartlarına uygun eğitim modelleri hazırlıyoruz. 

Bu doğrultuda yakın zamanda vakfımızın ‘yenilenen yüzü’ dahilinde kişisel gelişim ve koçluk 

eğitimlerini ekledik. Care Your Career isimli bir burs, eğitim ve çalışma programı hayata 

geçirdik. Bu programlarımızla, gençlere eğitim hayatlarında maddi destek vererek, gençlerin 

üretimde ve iş hayatında daha fazla söz sahibi olmalarını sağlıyoruz. 

Türkiye’de hayata geçirilen ilk sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan, ‘Kamu Yararına 

Vakıf’ statüsünde bulunan vakfımızda birbirinden yenilikçi eğitim modellerini geliştiriyoruz ve 

uyguluyoruz. Gelirlerini, Coşkunöz Holding şirketlerinin kar paylarından elde ediyor, karın 

tamamına yakınını yine mesleki, teknik ve sektörel eğitime harcıyoruz. MEB’e bağlı Tür-

kiye’nin çeşitli illerinden gelen teknik öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerin veriyoruz. Ayrıca 

1997 yılında kurulan bin öğrenci kapasiteli M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi’ni de destekliyoruz.

Coşkunöz Holding’in sanayideki başarılarını sosyal sorumluluk projeleriyle destekleyerek 

yarattığı örnek eser olan vakıf bünyesindeki eğitmen ve usta eğitici kadromuz ile her yıl, 

eğitim alma imkânı bulamamış lise mezunu gençlere, mesleki eğitim programlarıyla 18 ay-

lık teorik ve uygulamalı eğitim vererek gençleri kalifiye eleman olarak mezun ediyor ve iş 



hayatına kazandırıyoruz. Eğitimini başarıyla tamamlayanlar açık lise öğrencilerimiz ayrıca 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’den Meslek Lisesi Diploması veriyoruz. Öte yandan düz lise 

mezunlarının meslek edinmesi ve nitelikli iş gücüne katılmaları teorik ve pratik uygulamaları 

kapsayan Meslek Geliştirme Programı’nda farklı sektörlere özel en güncel yaklaşımlar ile 

hazırlanmış, sektörün kendi iç dinamiklerine uyumlu Sektöre Özel Eğitim Programları’na da 

hayat veriyoruz. E-learning ve VR teknolojileri gibi ilkleri uyguladığımız eğitimlerde ayrıca, 

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanların Eğitimi üzerine programlar da bulunuyor. 

Ayrıca, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Mesleki ve Teknik liseleri geleceğe taşıya-

cak olan “Sizin Eseriniz, Bizim Geleceğimiz” projesini hayata geçirdik. Üç yıl sürdüreceğimiz 

projemize, Bursa’daki 100 Mesleki ve Teknik lise okul müdürü katılacak. Liderlik, yönetici 

koçluğu, kuşaklararası iletişimi de içeren farklı başlıklarda eğitimlerin verileceği projemizle, 

okul müdürlerinin yönetim anlayışlarına katkı sağlanmayı, kişisel farkındalığı artırarak hayat 

boyu gelişimlerine rehberlik etmeyi, iş dünyası beklentilerinin sistematik bir şekilde aktarmayı 

hedefliyoruz. Son olarak iş dünyası için Let X adında yeni nesil eğitim ve deneyim platformu 

geliştirdik. Let-X ile kullanıcılara, iş dünyası eğitimlerini ileri teknolojilerle zenginleştirilmiş, 

yüksek kaliteli ve gerçekçi görsel içeriklerle, dijital ortamda sunuyoruz. Alanlarında uzman 

eğitimciler ve sektör profesyonelleri ile geliştirdiğimiz, ilgili tüm kural ve mevzuatlara uygun 

hazırladığımız eğitim içeriklerimiz, e-learningden iş sağlığı ve güvenliğine, VR teknolojilerine 

kadar birçok alanı kapsıyor. Eğiticinin becerilerinden bağımsız standartta, kaliteli bir eğitim 

sunan Let X, teorik bilgi ile desteklenen uygulamalı eğitim modeli ile tam bir öğrenme ve 

öğrendiklerini deneyimleme şansı veriyor. İleri teknolojilerle desteklediğimiz eğitim modelim-

iz ile sektörlerin dijital dönüşümüne tam destek oluyoruz.

8. İçinde bulunduğumuz Pandemi Dönemi koşullarında mesleki eğitimin sürekliliğinin 

sağlanmasına yönelik iş birlikleri ile ilgili önerileriniz nelerdir ve bu konu ile ilgili 

yaptığınız çalışmalar var mıdır?

Vakıf olarak pandemiyle birlikte iş hayatlarının ofis dışına taşındığı gibi eğitimlerimizin 

birçoğuna uzaktan eğitim ile devam ettik. Pandemi döneminde dezavantajlı gençlere bilgisa-

yar ve donanım desteği, uzaktan simülasyonla eğitim ve uzaktan makine çalıştırma gibi 

uygulamalarla katkı sağladık. Bu projemizle de Avrupa Komisyonu’nun Mesleki Eğitimde 

Mükemmellik Ödülleri kapsamında Uzaktan ve E-Öğrenme Özel Ödülü’nün sahibi old-

uk.  Proje dahilinde eğitimlerimizi çevrimiçi kanallara taşıdık. Çevrimiçi eğitimlerin yanı sıra 

gençlerimize simülatörler ve sanal gerçeklik sınıfları ile gerçek makineler üzerinden eğitim 

verdik. Bu dönemde gençlerimizin kişisel gelişimlerine de odaklanarak belirsizliği yönetme gibi 



eğitimlerle programımıza farklı bir bakış açısı kazandırdık.

9. Eğitim hayatındaki başarı ile iş hayatındaki başarı arasında paralellik olduğunu 

düşünüyor musunuz?

Eğitim ve iş hayatındaki   başarının birbiriyle ilişkili ve ayrılmaz bir bütün olduğunu 

düşünüyorum. Eğitim ve öğretimde kaydedilecek ilerleme ile bugün dünyanın içinde bu-

lunduğu birçok problemin çözülebileceğine inanıyorum. Ülkelerin düzeyini belirleyen milli 

meselelerden birisi. Ülkemizde sadece Savunma Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı’nın başında 

milli takısı bulunuyor. Bu iki ayrı alan bile eğitimin, başarının yanı sıra ülkenin özgürlüğü ve 

geleceği için ne denli önemli olduğunu vurguluyor.   

Şahsım adına da eğitimin bir insanın ve ülkenin temelini oluşturan en önemli element old-

uğunu düşünüyorum. Eğitim insanlara hayatta fırsat eşitliği verir. Girdiğiniz her ortamda 

eğitiminizin avantajlarını muhakkak alırsınız. Günün sonunda da sizi başarıya götüren yine 

eğitim olur. 

10. Genç yaşlarda iş hayatına atılan bir girişimci olarak genç girişimcilere tavsiyeler-

iniz nelerdir?

Gençlere girişim konusundaki ilk tavsiyem cesur olmaları olacak. Bugün en çok düşünen ya 

da hayal kuran değil ilk adımı atabilenler başarılı oluyor. Ancak ilk adımı atarken de hayatın 

gerçeklerini göz önüne almaları ve tüm riskleri düşünmeleri gerekli. Bunun yanı sıra gün-

demi çok yakından takip etmeliler finansal okuryazarlık girişimcilik için son derece önemli bir 

diğer etmen. Girişim için ayrıca çok iyi bir gözlemci olmak gerekli. Çevredeki ya da piyasa-

daki ihtiyaç ve beklentileri gözlemlemeliler.

Kulaktan duyma bilgilerle adım atmamalılar ve mümkünse gerçek girişimcilerle görüşüp 

fikirlerini almalılar. Sadece projem çok iyi bir model deyip körü körüne girişimde bulunmak 

sonu hüsranla sonuçlanacak bir yolculuğa dönüşecektir. Bunun önüne geçmek için başarılı 

ve başarısız girişim hikayelerini çok iyi analiz etmeliler. Başarı ya da başarısızlığa giden 

yolları ve sebepleri çok iyi incelemeliler. Dünyada her yıl binlerce girişim hayat buluyor ve 

oldukça küçük bir kısmı gerçek bir işe dönüşebiliyor. Başarıya dönüşen kısımları çok iyi 

okuyup, gerçek bir iş modeli için ilk ve en önemli adımı atmalılar.



1. Öncelikle bizi bugün ağırladığınız ve 

kıymetli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür 

etmek istiyorum. İlk olarak Özer MATLI’yı 

tanıyabilir miyiz?

1968 Bursa-Karacabey doğumluyum. Tüc-

car bir ailenin 3 çocuğundan biriyim. İlk ve 

ortaokulu Karacabey’de okuduktan son-

ra lise eğitimimi Bursa Ticaret Lisesi’nde 

Mesleki Eğitim Söyleşileri 2

Özer MATLI

tamamladım. Küçük yaşta ticaretle iç içe olmam sebebiyle yükseköğrenimimi yarıda bıra-

karak, Karacabey’de rahmetli babam Ömer Matlı’nın yanında genç yaşta iş hayatına atıldım. 

2. TOBB Bursa Ticaret Borsası Başkanı olarak eğitime yaptığınız katkılar doğrultusun-

da paylaştığınız mesajdaki “Daha güçlü bir Türkiye için, iyi bir gelecek için ilk şart 

çocuklarımızın, gençlerimizin iyi yetiştirilmesidir” cümlenizden yola çıkarak sizce 

mesleki-teknik eğitim ülkenin geleceği ve ekonomisi için ne ifade ediyor?

Bir ülkenin gelişmesi, refah seviyesinin artması ve Dünya ile rekabet edebilmesinin yolu hiç 

kuşkusuz kaliteli eğitimden geçiyor. Ekonomik kalkınma ise nitelikli, eğitim almış, iyi yetişmiş 

insan gücüne bağlı. Bu nedenle katıldığım her ortamda, bulduğum her fırsatta nitelikli eğiti-

min önemine dikkat çekiyorum. Çünkü toplumları büyüten ve geliştiren, katma değeri yüksek 

ürünler üretmektir. Ne kadar çok katma değer üretip bunları doğru bir şekilde hedef kitlemize 

sunabilirsek, ülkemizin büyümesine ve gelişmesine o kadar katkı koymuş oluruz. Katma 

değeri yüksek ürünler üretmek için de bilim ve teknolojiyi özümsemiş, iş dünyasının beklen-

tilerini karşılayabilecek, 21. Yüzyılın gereksinimi olan bilgi ve beceriler ile donatılmış gençler-

imizi, Mesleki ve Teknik anlamda en iyi şekilde yetiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum.



3. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Ekonomi 

ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) arasında mesleki eğitim ile reel sektörü birbir-

ine entegre etmek amacıyla imzalanan, Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü nitelikli iş 

gücünün yetiştirilmesi adına büyük bir fırsatlar sunuyor.

Türkiye’deki okul ve sanayi arasındaki ilişki ve iş birliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kalkınmanın temel unsuru olan insan gücümüzü hazırlamakla sorumlu olan Mesleki ve Teknik 

eğitimin, üretim sistemi içindeki önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bu bakımdan, ekonomim-

izin ihtiyaç duyduğu donanımlara sahip insan gücünün yetiştirilmesi için eğitim kurumları 

ile endüstri kuruluşları iş birliği yapmak zorundadır. Ancak bugüne kadar okul ve sanayi ar-

asındaki entegrasyon maalesef bir türlü tam olarak sağlanamamıştır. Konuya bu açıdan bak-

tığımızda, Millî Eğitim Bakanlığı ile çatı  kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine 

entegre etmek amacıyla imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’nü çok önemsiyor ve 

anlamlı buluyorum. Bu protokol kapsamında Bursa Ticaret Borsası olarak Türkiye’nin ilk ve 

tek tarım lisesi olan proje okulumuz Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eğitim 

kalitesiyle, Türkiye’ye rol model olması yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okulumuz 

için fiziki alanların iyileştirilmesinden teknolojik alt yapının güçlendirilmesine, günümüzün 

ihtiyaç duyulan donanımlarına sahip laboratuvara, üye firmalarımızda beceri eğitimi ve men-

torluk olanağından teknik ziyaretlere kadar gereken tüm desteği verme yönünde çalışma-

larımızı sürdürüyoruz.

4. Sanayiciler genelde devlete mesleki eğitim konusunda eleştiriler yöneltiyor, mesl-

eki eğitim alanında ciddi bir nitelikli ara eleman açığı olduğundan bahsediyor ve so-

runları dile getiriyorlar. Bu sefer bir sanayici olarak özeleştiri yapacak olursanız ne 

söylemek istersiniz?

(Mesleki eğitim ve sanayi arasındaki ilişkide sanayinin öz eleştirisi nedir?

Ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak isteyen her sanayici en son teknoloji 

ve teçhizata yatırım yapar. Bu konuda önceliğini bu makineleri kullanabilecek nitelikte per-

sonel istihdam etmekten yana kullanır. Ancak bugün Mesleki ve Teknik eğitim veren birçok 

okulumuzda teknolojik anlamda tam anlamıyla yeterlilikten söz etmemiz pek mümkün değil. 

Bu nedenle öncelikle yapmamız gereken ihtiyaca cevap verecek iş gücünün yetişmesi 

için Mesleki ve Teknik eğitimin yanı sıra, okullarımızın teknolojik altyapı kalitesini de artır-



mamızdır. Okullarımıza bu desteği tam olarak sağlayamadığımız sürece, bilgi ve becerisi 

yüksek, iş dünyasının beklentisini karşılayacak nitelikli iş gücüne ulaşıma noktasında ihti-

yacımız artmaya devam edecektir. 

5. Meslek Lisesi öğrencileri bildiğiniz üzere eğitimlerinin bir kısmını stajda tamam-

lıyor ve bu sayede çalışma hayatıyla erken yaşta tanışma imkânı bularak sektöre çok 

daha kolay adapte oluyor. 

Sizce kurumlar öğrencilere staj konusunda yeterli eğitim ve uygulama imkânı vere-

biliyor mu?

Öncelikle sanayici ve işveren genç personelindeki beklentilerine bakmak gerekiyor. İŞKUR’un 

2018 yılında 89.324 işyerinde yaptığı işgücü piyasası araştırmasına göre; İşverenlerin, %72.1`i 

Pratik Beceri, %44.8`i Tecrübe, %23.1`i Teorik Beceri, %21.7`si Refarans, %18.2`si Diploma/

Sertifika bekliyor. Araştırma sonuçları, gençlerin işyeri stajları ve sahadaki deneyimlerinin ne 

kadar önemli olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Ülkemizde birçok sektörde öncü olan Bursa, staj imkânı bakımından öğrencilere sayısız 

fırsatlar sunmaktadır. Bu noktada Bursa’nın ülke geneliyle kıyasladığımızda çok daha iyi  

bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Zira her yıl yüzlerce öğrenci işletmelerde staj yapma 

imkânı buluyor. Ancak burada da şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Öğrencilerimizin staj 

dönemleri kış dönemine denk gelmektedir. Oysa özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren 

firmalarımızın stajyer ihtiyacı ağırlıklı olarak hasat zamanı olan yaz döneminde daha fazla 

olmaktadır. Dolayısıyla meslek liselerinin gıda ve ilgili bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 

staj dönemlerinin, sektörün ihtiyacına göre planlanması gerektiğini düşünüyorum. 

6.Günümüz gelişen ve değişen teknoloji koşullarında, yeni nesil ihtiyaçlarına uygun 

yeni nesil ticaret altyapısı doğrultusunda gençleri mesleki eğitime özendirmek adına 

Bursa Ticaret Borsası`nın ve Matlı Holding`in attığı adımlar ya da bu konuyla ilgili 

projeleriniz var mı, nelerdir? 

Bursa Ticaret Borsası olarak, Türk tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinin gelişimindeki 

önemi büyük olan Tarım Meslek Liseleri`nin, yeniden hayata geçirilerek, ekonomik kalkın-

mayı desteklemek ve yetişmiş ara eleman sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla, Bur-

sa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzaladık. Ardından ilim-

izde bulunan ve II. Abdülhamid zamanında 1855 yılında kurulan Türkiye’nin ilk Tarım Lisesi 

olan Hamidiye Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi’ni proje okulumuz olarak belirledik. Hayata 



geçireceğimiz çalışmalarla amacımız, buranın Türkiye`de Tarım Meslek Liseleri için rol mod-

el olmasıdır. Bunun için bugüne kadar okulun fiziki ortamının iyileştirilmesi yönünde bazı 

çalışmalar yaptık. Ayrıca BEBKA`nın 2019 yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Programı kap-

samında da Bursa Ticaret Borsası üyelerinin de desteğiyle “Gıda İşleme ve Teknoloji Odaklı 

Eğitim Kariyer Merkezi” projesini okulumuza kazandırdık ve bu yönde çalışmalarımız devam 

etmektedir.

7.Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Yönetim Kurulu Üyesi olarak, gıda israfı sorununa dikkat çekmek için Birleşmiş Mil-

letler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından ilan edilen, ‘Küresel Gıda Kaybı ve İsrafı Farkın-

dalık Günü’ne ilişkin yaptığınız yazılı açıklamadaki “Gıdanı Koru” kampanyasından 

bize biraz bahseder misiniz?

Gıda kaybı ve israfı, dünyanın savaşlar ve salgın hastalıklardan sonra karşı karşıya kaldığı 

en büyük tehlikedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre dünyada 

her yıl yaklaşık 400 milyar dolar değerindeki gıda kayba uğrarken; bu gıdaları üretebilmek 

için ise 1,5 milyar ton sera gazı atmosfere salınmaktadır. Yapılan araştırmalarda, dünya 

genelinde 3 milyar kişi sağlıklı gıdaya erişemezken, her 9 kişiden 1’i yatağına aç girmek 

zorunda kalıyor. Oysa dünyada üretilen gıdanın 3’te 1’ine denk gelen 1,3 milyar ton gıda ise 

çöpe gidiyor. 

Ülkemizde ise günlük ortalama 4,9 milyon ekmek israf ediliyor. Üretilen sebze ve meyvenin 

yarısı, maalesef tüketilmeden heba oluyor. Hizmet sektöründe işletme başına yılda 4,2 ton 

gıda israf edilirken, yurt genelinde israf edilen gıdanın miktarı ise yıllık 18,8 milyon ton se-

viyesinde. Bu kaybın bütçesi ise yıllık ortalama 500 milyar liraya denk gelirken, bu da milli 

gelirin yüzde 15’ine tekabül ediyor. Oysa kayıpların yalnızca yüzde 2’sini bile önleyebilsek, 

360 bin ailenin bir yıllık asgari geçim miktarını karşılayabilmemiz mümkün. 

İşte bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO ortaklığında ‘Gıdanı Koru-Sofrana Sa-

hip Çık’ kampanyası başlatıldı. İsraf edilen gıdanın yüzde 60’ının yeniden kazanılabileceği 

düşünüldüğünde, gıda israfı konusunda ciddi farkındalık yaratacak olan bu kampanyayı 

önemsememek mümkün değil. Bunun için başta Bursa Ticaret Borsası olarak bu kampan-

yanın hızla yaygınlaşması için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya hazırız. Bununla 

birlikte, ülkemizde ‘gıda ve beslenme okuryazarlığı’ kavramını da toplumun geneline yay-

dığımız takdirde hem gıda kaybı ve israfının önüne geçebilir hem de geleceğimize sahip 

çıkabiliriz.



8.İçinde bulunduğumuz Salgın Dönemi koşullarında mesleki eğitimin sürekliliğinin 

sağlanmasına yönelik iş birlikleri ile ilgili önerileriniz nelerdir ve bu konu ile ilgili 

yaptığınız çalışmalar var mıdır?

 Staj, uygulama eğitimi, işyerinde eğitim gibi farklı isimler altında işletmelerde yapılan eğitim-

ler ile ilgili, koruyucu tedbirler alınarak programın kazanımları doğrultusunda bu eğitimlerin 

aralıksız devamı önemlidir. Uygulamaların kazanımlarına yönelik olarak yüz yüze uygulama-

lara ek, çevrim içi ile harmanlanmış uygulamalarla da gerekli görülen destekleyici eğitimler 

verilebilir veya çalışmalar yapılabilir.

Ayrıca ülkemizde ilk kez Mart ayında ortaya çıkan yeni tip korona virüse karşı, artan maske 

ihtiyacını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığı`nın talimatıyla, sürecin ilk anından itibaren 

meslek liselerinde maske üretimine geçildi. Bu zorlu süreçte büyük bir sorun haline gele-

bilecek maske ihtiyacı, aslında meslek liselerindeki öğretmen ve öğrencilerimizin hummalı 

çalışmaları sonucu karşılandı. Bence pandemi sürecinde meslek liselerinin anlam ve önemi 

bir kez daha net bir şekilde ortaya çıktı.

9.Bilindiği üzere, Bursa ihracat ağırlıklı bir şehir, kişisel görüşleriniz doğrultusunda 

Türkiye’de 81 il içerisinde Bursa’yı nasıl görüp, değerlendiriyorsunuz?

Bursa, coğrafi konumu, verimli ovalarıyla başta önemli bir tarım kenti kimliğinin yanı sıra 

sanayi ve teknoloji entegrasyonuyla da Türkiye ekonomisinin önemli bir kentidir. Öyle ki 

Bursa, 2019 yılında 187 ülke ve özerk bölge ile 14 serbest bölgeye 14 milyar 987 milyon 

145 bin dolarlık ihracat rakamıyla, tek başına ülke ihracatının yüzde 9’unu gerçekleştirmiştir. 

Bugün Bursa menşeili pek çok firmamız Türkiye’nin en büyük firmaları arasında haklı ye-

rini almaktadır. Bu başarılar kuşkusuz tesadüf değildir. Bursa geçmişte olduğu gibi bugün 

de çok önemli bir ticaret merkezidir. Özellikle son dönemde ülkemizin 60 yıllık hayali olan 

yerli otomobiline de ev sahipliği yapması bizler için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Ayrıca 

bugün, gıda alanında geçmiş dönemlerde öne çıktığı tekstil sektörüne göre iki kat daha fazla 

markalaşmış firmaya sahip olan Bursa, ülkemizde gıda, otomotiv ve tekstil sektörleri olmak 

üzere üç önemli alanda gözde bir şehir konumundadır.



10.Büyürken insan kaynağınız da genişliyor. Binlerce kişiyi istihdam ediyorsunuz. 

Kurumunuzda işe aldığınız gençlerde ne gibi özellikler arıyorsunuz? Gençlere tavsi-

yeleriniz neler?

Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu bu çağda, değişime ayak uyduran yenilikçi ve yaratıcı 

odaklı bir yönetim anlayışı tüm tüzel ve özel kuruluşlar için kaçınılmazdır. Çünkü bir işlet-

menin etkinliği ve başarısı yönetimin etkinliğine ve başarısına bağlıdır. Geleceğe güvenle 

bakmak ve başarılı olmak zorunda olan tüm kamu ve özel sektör temsilcilerinin, var olan 

yapı, teknoloji, strateji ve insan kaynaklarını hızla değişen yeni koşullara uyarlamaları gerek-

mektedir. Bundan dolayı firma olarak biz de gelişime ve değişime açık, analitik düşünce 

gücü yüksek, teknolojiyi yakından takip eden, ekip ruhuna yatkın ve sorunun değil çözümün 

bir parçası olacak gençlerle çalışmayı çok önemsiyoruz. Gençlerimize tavsiyem; kendilerini 

değişen dünya düzenine karşı sürekli geliştirmeleri, disiplinli olmaları ve insanlarla iletişim 

kurmaktan çekinmemeleridir. 

11.Eğitim hayatındaki başarı ile iş hayatındaki başarı arasında paralellik olduğunu 

düşünüyor musunuz?

Aslında eğitim hayatındaki başarı ile iş hayatındaki başarı arasında çok büyük bir paralellik 

olduğunu düşünmüyorum. Ancak başarı odaklı bir eğitim anlayışı gençlerimizin iş hayatına 

çok daha deneyimli bir şekilde hazırlanmasını sağlamaktadır. Ayrıca, hayatta başarılı ol-

mak için öncelikle kendimize bir hedef koymalı ve bu hedefi gerçekleştirmek için de planlı 

çalışmalıyız. Bir de gençlerimizin akademik eğitimin yanı sıra mutlaka sosyal faaliyetlere de 

yaşamlarında yer vermeleri gerektiğine inanıyorum. 

12.Genç yaşlarda iş hayatına atılan bir girişimci olarak genç girişimcilere tavsiyeler-

iniz nelerdir?

Evet, ben lise eğitimimin ardından babamın yanında iş hayatına başladım. Benim rol mod-

elim rahmetli babam Ömer Matlı’ydı. İşini seven, hayalleri ve hedefleri olan bir iş insanıydı. 

O nedenle benim gençlere en büyük tavsiyem mutlaka hayal kursunlar. Hayal kurmaktan 

asla vazgeçmesinler ve kendilerine mutlaka bir hedef belirlesinler. Bununla birlikte yaptıkları 

iş her ne olursa olsun severek yapsınlar. Çalışmaktan, üretmekten, okumaktan, yeni şeyler 

öğrenmekten asla geri durmasınlar ve disiplinli olsunlar. Unutulmamalıdır ki her başarı yeni 

başarıların kapısını aralar.



1. İlk olarak Baran Çelik’i tanıyabilir mi-
yiz?
1977 Bursa doğumluyum. Lisans eğitimimi 

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık 

Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde 

aldım. Bilim Yüksek Lisansını Uludağ Üniver-

sitesi Makine Mühendisliği’nde tamamlayar-

ak, Makine Yüksek Mühendisi unvanını al-

dım.

Kariyerime 2000 yılında Beyçelik A.Ş’de 

Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladım. 

Günümüzde, temeli 1976 yılına dayanan; 

otomotiv, enerji, iklimlendirme ve sigorta se-

ktörlerinde faaliyet gösteren Beyçelik Hold-

ing A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardım-

cılığı/CEO görevini sürdürüyorum. 

Grubun ana iş kolu olan otomotiv yan sanayi 

alanında faaliyet gösteren şirketimiz Beyçe-

lik Gestamp’ın Yönetim Kurulu Başkanı 

görevini de üstleniyorum. Ayrıca 2007 

yılından itibaren de Holding bünyesindeki 

çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı/CEO olarak görev yapıyorum.  

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif şekil-

de görev alıyorum. 2012-2014 yılları arasın-

da Türkiye Genç İş adamları Derneği Bursa 

Şubesi (TUGİAD) Yönetim Kurulu Başkan-

lığı’nı üstlenmiştim. 2016-2018 yılları ar-

asında TUGİAD’da Genel Merkez Yüksek 
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İstişare Kurulu Başkanlığı yaptım. 

OİB Yönetim Kurulu Başkanlığı yanında, Dış 

Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim 

Kurulu Üyeliği, ayrıca Bursa Ticaret ve San-

ayi Odası (BTSO) Otomotiv Sektörü Meclis 

Üyeliği ve Türk Sanayiciler ve İşadamları 

Derneği (TÜSİAD) üyeliğim bulunuyor. 

2. Bursa Valiliği, Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Uludağ Otomotiv Endüstri-
si İhracatçıları Birliği (OİB) arasında mesl-
eki eğitim ile reel sektörü birbirine ente-
gre etmek amacıyla imzalanan, ‘Mesleki 
ve Teknik Eğitimde İş Birliği’ protokolü, 
nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi adına 
büyük bir fırsatlar sunuyor. Türkiye’deki 
okul ve sanayi arasındaki ilişki ve iş birliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
 İyi bir eğitim, sanayiden hizmet sektörüne kadar her alanda ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün 

temelini oluşturuyor. Mesleki eğitime gerekli önemin verilmesi, bir anlamda eğitim ve istih-

dam hayatında yaşanan sorunların da reçetesi niteliği taşıyor. Bu anlayışla imzaladığımız 

“Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Birliği” protokolü, işgücü piyasaları ile işgücü arasında çok 

güçlü bir köprü görevi görüyor. 

3. Sanayiciler genelde devlete mesleki eği im konusunda eleştiriler yöneltiyor, mesleki 
eğitim alanında ciddi bir nitelikli ara eleman açığı olduğundan bahsediyor ve sorunları 
dile getiriyorlar. Bu sefer bir sanayici olarak özeleştiri yapacak olursanız ne söylemek 
istersiniz? (Mesleki eğitim ve sanayi arasındaki ilişkide sanayinin özeleştirisi nedir?)
Sanayi olarak öz eleştirimiz; yıllar boyu süregelen bir ihmaller zinciri olduğu şeklinde olabilir. 

Bunun sonucunda ortaya çıkan tablo, hem eğitim hem de istihdam yapımızdaki sorunların 

temelini oluşturdu.

 OİB olarak bu soruna çözüm bulmak amacıyla 2007 yılında aldığımız Yönetim Kurulu kararı 

sonrasında çalışmalarımızı hızlandırdık ve OİB MTAL, 2010-2011 öğretim yılında eğitime 

başladı. 

Otomotiv sektörü ile yakın ilişkilerde bulunarak, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek 

kalitede eğitimi sunmayı hedeflediğimiz OİB MTAL’de, Bilişim, Elektrik-elektronik, Endüstri-

yel Ootomasyon,, Makine, Metal, Motor Teknolojileri alanları ve son olarak Elektrikli Araçlar 

dalı  ile gençlere parlak bir gelecek sunma hedefi taşıyoruz. 



4. Meslek Lisesi öğrencileri bildiğiniz üzere eğitimlerinin bir kısmını stajda tamam-
lıyor ve bu sayede çalışma hayatıyla erken yaşta tanışma imkânı bularak sektöre çok 
daha kolay adapte oluyor. Sizce kurumlar öğrencilere staj konusunda yeterli eğitim ve 
uygulama imkânı verebiliyor mu?
Otomotiv endüstrisi ihracatçıları olarak, öğrencilerimizin sosyal ve kişisel gelişimini ön plan-

da tutan bir vizyona sahibiz. Bu anlamda öğrencilerimizin eğitimlerini uygulamalı olarak sa-

hada görmeleri için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. 

5. “Türkiye otomotiv endüstrisi olarak hedefimiz; bu alanlara hakim olarak, endüstride 
yaşanan dönüşümün güçlü bir parçası haline gelmek. Sektörün sahip olduğu nitelikli 
iş gücü ile yüksek teknolojiye dayalı, yüksek katma değer yaratan, verimli, güvenli, 
çevre ile uyumlu, dünya standartlarına uygun üretimi artırarak sürdürmeyi hedefli-
yoruz” sözünüzden yola çıkarsak; gençleri mesleki eğitime özendirmek adına, Uludağ 
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Beyçelik Holding A.Ş.’nin attığı adımlar ya 
da bu konuyla ilgili projeleriniz var mı, nelerdir?
Her şeyden önce kurucusu olduğumuz ve Türkiye sıralamasında en üst puan seviyesinde 

öğrenci alan Bursa’daki Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi, mesleki eğitim konusundaki vizyonumuzun en güzel kanıtı.

Okulumuzda, bugünün ve geleceğin otomobili olan elektrikli araçlarla üretim yapan tüm fir-

malara yönelik eleman yetiştiriliyor. Hem lise sonrasındaki nitelikli eleman ihtiyacının karşıl-

anması hem de üniversiteye gençlerin yetiştirilmesi noktasında güçlü bir altyapıya sahibiz. 

OİB MTAL’de her alanda; kaynakçı, elektrikçi, otomasyoncu, makineci, bilişimci, otomotiv 

boya, mekanikçi ve tasarımcı yetiştirilmek üzere eğitim veriliyor.

OİB olarak sağladığımız desteklerle okulun altyapısını güçlendiriyoruz. Gençlerimizi nite-

likli mesleki eğitime özendirmek adına, eğitim ve öğretimin kalitesinden mezuniyet sonrası 

istihdam garantisi sağlamaya kadar bir dizi ve çok önemli adımlar attık, atmaya da devam 

ediyoruz. 

Eğitimler, alanında donanımlı öğretmenler tarafından yüksek teknoloji ürünü sistemler kul-

lanılarak veriliyor. OİB MTAL müfredatının, dünya otomotiv endüstrisinde değişen trendlere 

paralel bir içerik sergilemesi, firmalarımızın ihtiyaç duyduğu nitelikli ara ve ana eleman ihti-

yacının da en iyi şekilde karşılanmasına katkı sunuyor. Bu durum, genç öğrencilerinin mesl-

eki özgüveni için de çok önemli bir unsur.

Öğrencilere hayallerini gerçekleştirmek ve mesleği sevdirmek için “hem tasarlıyor hem üre-

tiyor” mottosuyla hayata geçirdiğimiz çok sayıda projelerimiz var. 

Makine Teknolojisi bölümü öğrencilerimiz, sınıflarda kendi tasarımı olan üç boyutlu yazıcılar-

la yedek parça gibi birçok konuda üretim yapma ayrıcalığına erişiyor.



Geçen yıl hayata geçirilen Junior Projesi kapsamında, 50 öğrenci Oyak-Renault fabri-

kasında, tıpkı bir çalışan gibi üretim birimlerinde uygulamalı eğitim görüyor. Öğretmenler-

imiz de müfredatın geri kalan kısmını tamamlaması ile öğrenciler daha staja başlamadan 

üretimi deneyimliyor. Firma ve sektör de kendine uygun elemanın kendine uygun şekilde 

yetiştirildiğini gördüğü için mezuniyet sonrası istihdam imkanı sağlanmış oluyor. 

Yine MEB tarafından ‘Milli Teknoloji Güçlü Sanayi’ vizyonu kapsamında, 20 ilde belirlenen 

meslek liselerinden biri olan OİB MTAL’de Ar-Ge merkezi de kurulacak. Yerli ve milli alt-

yapıya sahip olacak Ar-Ge merkezinde mesleki eğitim, üretim, tasarım ve istihdam ilişkisinin 

güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Üretilecek katma değerli ürünlerin marka, patent ve tasarımları tescil edilerek üretim kapa-

siteleri arttırılacak. Ar-Ge merkezlerinde, uygulamalı eğitimler de yapılarak öğrenciler-

in mesleki donanımı artırılacak. Mesleki eğitimin inovasyonla bağı güçlendirilip, kalitenin 

sürekli iyileştirilmesiyle mezunların istihdamı desteklenecek.

Beyçelik tarafında bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz en değerli projelerimizden birisi Beyçe-

lik’in bina ve alt yapı inşaatına destek sağladığı Uludağ Üniversitesi Faik Çelik Otomotiv 

Mühendisliği Bölümü’dür.  2011-2012 eğitim öğretim yılında hizmete giren bölüm  yüksek te-

knolojili derslikleri, kütüphanesi, laboratuvarı, konferans ve dinleme salonlarıyla Türkiye’nin 

en modern üniversite birimlerinden biri. Otomotiv Mühendisliği Bölümü, kalifiye mühendisler 

yetiştirmenin yanı sıra otomotivi bir anabilim dalı olarak görüp Ar-Ge ve inovasyon faali-

yetleri ile de sektörü destekliyor. Ayrıca Beyçelik Holding bölümün başarılı öğrencilerine de 

burs imkanı tanıyor.

6. İçinde bulunduğumuz Pandemi Dönemi koşullarında mesleki eğitimin sürekliliğinin 
sağlanmasına yönelik iş birlikleri ile ilgili önerileriniz nelerdir ve bu konu ile ilgili 
yaptığınız çalışmalar var mıdır?
Mesleki eğitimin Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının tavsiye ve takdirleri doğrul-

tusunda atölyelerde uygulamalı olarak yürütülmesi,  güvenli koşulların oluşturulması elbette 

esastır. Okulumuz OİB MTAL pandemi sürecinde tüm tedbirleri ilk günden titizlikle almış ve 

Okulum Temiz Belgesi ile de belgelendirmiştir. 

7. Bilindiği üzere, Bursa ihracat ağırlıklı bir şehir, kişisel görüşleriniz doğrultusunda 
Türkiye’de 81 il içerisinde Bursa’yı nasıl görüp, değerlendiriyorsunuz?
Bursa, Bizans’tan Osmanlı’ya, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne, çok önemli uygar-

lıklara ev sahipliği yapan tarihi bir kent. Bu özelliğini, stratejik konumunun da etkisiyle san-

ayi ve teknoloji uyumuyla birleştirerek pek çok alanda hem Türkiye’nin hem de dünyanın 

cazibe merkezlerinden birine dönüştü. Özellikle, Türkiye’nin dünya otomotiv endüstrisinde 

yaşanan dijital dönüşümün güçlü bir parçası olma hedefine katkı sunacak olan yerli otomobil 

TOGG’un Bursa’da üretilecek olması, şehrin aktif ve yönlendirici bir gücünü pekiştirecek, 



Türk ekonomisinin gelişmesine büyük bir dinamizm kazandıracak. Bu gelişmenin, otomotiv 

sektöründe güvenilir konumumuzu güçlendirmeye çalışan ihracatçılarımızın motivasyonunu 

da artıracağına inanıyorum. 

Eğitim hayatındaki başarı ile iş hayatındaki başarı arasında paralellik olduğunu düşünüyor 

musunuz?

Genel anlamda eğitim hayatında süregelen başarının, iş hayatında da aynı şekilde devam 

edeceğine inanıyorum. Mesleki eğitimde ise staj eğitimi sayesinde öğrenciler iş hayatını 

daha erken deneyimleme imkânı buluyor. Bu da onların iş hayatındaki  başarılarında  yol 

gösterici oluyor.

8. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı 
ve otomotivden enerjiye pek çok iş dalında faaliyet gösteren Beyçelik Holding AŞ’de 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO görevlerini sürdürüyorsunuz. Büyürken 
insan kaynağınız da genişliyor. Binlerce kişiyi istihdam ediyorsunuz. Kurumunuzda 
işe aldığınız gençlerde ne gibi özellikler arıyorsunuz? Gençlere tavsiyeleriniz neler?
Gençlere öncelikle sevdikleri işi yapmasını, işlerine dört elle sarılarak tutkuyla çalışmasını 

ve büyüklerinin tecrübelerinden yararlanmalarını tavsiye ederim. Teknolojiyi ve yeni trendleri 

mutlaka takip etmelerini öneririm. Motivasyonlarının sadece maddi değil en iyisini yapmak 

olmasını önemle tavsiye edeceğim. Biz de şirketimizde işe aldığımız gençlerde yetkinlikler-

inin yanı sıra daima en iyisini yapmak için çalışan ve  yenilikçi ruha sahip olma özelliklerini 

arıyoruz.  İnsana yatırım yapmaya hiç ara vermiyoruz. Gerek iş gerekse kişisel gelişim-

leri için sürekli eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Gençlere de kendileri için yapacakları en büyük 

yatırımın eğitim olacağını belirtmek isterim.



1. Öncelikle bizi bugün ağırladığınız ve 

kıymetli vaktinizi ayırdığınız için teşek-

kür etmek istiyorum. İlk olarak Ömer 

BAŞARAN’ı tanıyabilir miyiz?

1971 yılında Ağrı’da doğdum. İlk orta ve lise 

öğrenimimi Ağrı ve Bursa’da tamamladım. 

Lise öğrenimimi Bursa Tophane Teknik 

lisesinde, üniversite öğrenimlerimi, İ.T.Ü 

Makine Yüksekokulu ve Anadolu Üniversit-
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Ömer
BAŞARAN

esi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri bölümlerini bitirerek tamamladım. Evliyim, 1’i 

Avukat 2 kız çocuğu babasıyım. İyi bir Bursaspor taraftarıyım. 1993 Yılından beridir Oyak 

Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş de çalışmaktayım. Üretim birimleri yöneticiliği ve Perfor-

mans Geliştirme birimleri yöneticiliği ve son olarak İnsan Kaynakları Endüstriyel ve Sosyal 

İlişkiler yöneticiliği yapmaktayım.

Eğitim için üretilen konuların çalışma hayatında en hızlı geri dönüş alınan konular olduğunu 

bilen biri olarak, eğitim ve endüstriyel hayat birlikteliğinin devam ettirilmesi konusunda 

gayretlerime devam edeceğim. Herkesin bu birlikteliğin büyümesi için en küçük fırsatı bile 

değerlendirmesi, hayatında yakalayabileceği en büyük fırsattır. Eğitime verilen her destek, 

geleceğimize yapılabilecek en büyük katkıdır.

2. Mesleki-teknik eğitim ülkenin geleceği ve ekonomisi için sizce ne ifade ediyor?

Mesleki ve Teknik eğitim, bir ülkenin gelişimi için ihtiyaç duyulan en önemli zaruriyetlerin-

dendir. Mesleki eğitimin çıktısı ne kadar kaliteli ve yeterli olursa ülkenin geleceği ve ekon-

omisi de o kadar güçlü olur. Bursa’da otomotiv endüstrisinin en önemli avantajı, güçlü bir 

Mesleki ve Teknik eğitim altyapısının olmasından ileri gelir ve buradan elde ettiğimiz çıktılar 

ülke ekonomisini daha da ileriye seviyelere taşınmasına yardımcı olmaktadır.



3. Meslek liselerindeki eğitim sistemi sanayi ve teknolojideki gelişim ile paralellik 

gösteriyor mu? 

Teknolojideki gelişim, günümüzde çok hızlı ilerlemektedir. Akıllı fabrikalar, dijital sistem-

ler ve benzeri teknolojik değişim ve dönüşümler yaşamımızın bir parçası haline gelmeye 

başlamıştır. Yeni bir endüstri devriminin yaşandığı günümüzde işgücü nitelikleri ve üretim 

yapış şekilleri sürekli değişim ve dönüşüme bağlı sürekli gelişime ihtiyaç duymaktadır. Bu 

nedenle eğitiminde de tüm bu gelişimlere bağlı dönüşüm gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Eğit-

im sisteminin bu hızlı değişime karşı geri planda kalmaması ve hızlı adapte olması için, san-

ayi okul iş birliklerinin güçlendirilmesi zaruri yettir. Eğer bu tip iş birlikleri çoğaltılmaz ise eğit-

im sisteminin sanayideki gelişimi yakalaması ve ondan fayda sağlaması biraz zor olacaktır. 

4. Yapılan bu iş birliği çerçevesinde değerlendirecek olursanız, Türkiye’deki okul ve 

sanayi arasındaki ilişki ile ilgili neler söylersiniz?

Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un Bursa ziyaretinde, MEB & OYAK RENAULT & 

PERYÖN arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü, mesleki eğitim ile reel 

sektörü birbirine entegre etmek ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi adına büyük fırsatlar su-

nabilmektedir. Okul ve sanayi arasındaki ilişki ne kadar güçlü ise nitelikli işgücüne ulaşmak 

da o kadar kolay olacaktır. Öğrencilerimiz, Mesleki ve Teknik eğitimde kazandıkları bilgilerin 

ve becerilerin ürüne nasıl dönüştüğünü ancak sanayi ile tanıştıklarında gözlemleyebiliyor 

ve deneyimleyebiliyorlar. Bu ilişki geliştikçe, kısa vadede nitelikli işgücü, yetkinlikleri yüksek 

eleman olarak bizlere geri dönecektir.

5. Bu çerçevede kurumunuz adına hayata geçirdiğiniz, teknik bilgi ve beceriyi artırıp 

nitelikli iş gücü geliştirerek istihdama kaynak oluşturmayı hedefleyen ve sosyal 

sorumluluk projesi olan JUNI’OR’dan bize biraz bahseder misiniz? 

Günümüzde teknoloji hızla değişiyor, bu değişimleri takip ederek çağa ayak uydurmak ve  

‘üretimde kalmak’ için daha donanımlı, daha nitelikli işgücüne ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. 

JUNI’OR Projesi, otomotiv endüstrisinin bugün ve gelecekte ihtiyaç duyduğu teknik bilgi, 

beceri ve yetkinliklere sahip nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi, Mesleki ve Teknik eğitimin kali-

tesine katkıda bulunmayı ve mezunların istihdamını sağlamayı öngören bir projedir. 

Bu projeye özgü özel sınıflar oluşturuyoruz. Öğrencilerimizi gönüllük esasına göre baş-

vuranlar arasından mülakatlar ile belirliyoruz. Bu sınıflardaki öğrencilerimize; çok sayıda 

mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri veriyoruz. Usta öğreticilerimiz (tuteur) öğrencilerimizle 

uygulamalar yaparak becerilerinin işin başında kazandırılmasını sağlıyoruz. İç eğitmen sis-

temimizi aktif şekilde kullanıyoruz. İç eğitmenlerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile 

deneyimlerini güncel teknolojiyi kullanarak paylaşıyorlar. Teknik geziler ile öğrencilerin ve 



öğretmenlerin Oyak Renault’u tanımalarını ve mezunlarında istihdamını sağlıyoruz. Bu pro-

jede yer alan öğrencilerimiz üniversiteye yerleşemezler ise istedikleri takdirde fabrikamızda 

istihdam edileceklerdir. Yani bu proje iş garantili bir projedir.

6. Bu sefer bir sanayi çalışanı olarak öz-eleştiri yapacak olursanız ne söylemek is-

tersiniz?

(Mesleki eğitim ve sanayi arasındaki ilişkide sanayinin öz eleştirisi nedir?)

Sanayi sektöründe çalışanlar genelde devlete mesleki eğitim konusunda eleştiriler yönel-

tiyor, mesleki eğitim alanında ciddi bir nitelikli ara eleman açığı olduğundan bahsediyor ve 

sorunları dile getiriyorlar. Günümüz teknolojisi çok hızlı değişiyor. Sanayinin rekabetçi ola-

bilmesi için güncel teknolojiye ulaşılması ve kullanması zorunludur. Mesleki eğitim, ne yazık 

ki bizim hızla ulaştığımız güncel teknolojiye ulaşamamaktadır. Burada öz eleştiri yapmak 

gerekirse, Okul ve sanayi mesleki eğitimin öğrenme alanlarını güncel teknoloji ile beslemesi 

konusunda ve buna bağlı olarak öğretmenlerimiz alanlarına ilişkin güncel gelişmeleri takip 

etmekte çoğu zaman yetersiz kalmaktadırlar. Biz Sanayi olarak öğretmenlerimizi hizmet 

içi eğitim programları ile desteklemeliyiz ve yeni mevzuatlar ile bu çalışmaların devamlılığı 

sağlanmalıdır. 

7. Sizce kurumlar öğrencilere staj konusunda yeterli eğitim ve uygulama imkânı ver-

ebiliyor mu?

Meslek Lisesi öğrencileri bildiğiniz üzere eğitimlerinin bir kısmını stajda tamamlıyor. 

Şirketimizde stajyer öğrencilerimize iç eğitmenlerimizle ve saha çalışmalarımızla maksimum 

katkı sağlıyoruz. Seri üretim şartlarındaki bölümlerimizde kısmi uygulama imkânı verebili-

yorken seri üretim dışındaki tüm bölümlerimizde çok fazla uygulama ve öğrenme sağlıyoruz.    

8. Özel sektör, kamu ve toplumun ihtiyaç duyduğu mesleki teknik eğitim taleplerine 

cevap vermek adına OYAK Renault olarak mesleki eğitimin geliştirilmesi ile ilgili pro-

jeleriniz nelerdir?

Projemize pilot bir okulla başlamıştık. 2020 yılında projemize yeni iki okul daha ilave ettik. 

Amacımız projeyi yaygınlaştırmak ve bir model haline gelmesini sağlamak.

9. İçinde bulunduğumuz Pandemi Dönemi koşullarında mesleki eğitimin süreklil-

iğinin sağlanmasına yönelik işbirlikleri ile ilgili önerileriniz nelerdir ve bu konu ile ilgili 

yaptığınız çalışmalar var mıdır?

Şirketimizde pandemi sürecinde tüm önlemler en üst seviyede alınmış durumdadır. Çalışan-

larımızın ve stajyerlerimizin sağlıkları bizim için her şeyden öncelikli bir konudur. Proje kap-

samındaki öğrencilerimizden eğitimlerine devam etmek konusunda gönüllü olanlar ile veli 

onayları da alınarak eğitimlerine şirketimizde devam edilmektedir. Mesleki eğitimin sürek-



liliği için önümüzdeki dönemde pandemi önlemlerine maksimum uyum sağlayarak öğrenci 

sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. 

10. OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.’de Endüstriyel ve Sosyal İlişkiler Yönet-

icisi olarak çalışıyorsunuz. Yine aynı kurumda bir dönemde İnsan Kaynakları yöneti-

ciliği yaptınız. Binlerce kişiyi istihdam ediyorsunuz. 

Kurumunuzda işe aldığınız gençlerde ne gibi özellikler arıyorsunuz? Gençlere tavsi-

yeleriniz neler?

Mavi yakalı çalışanlarımız için öncelikle, Mesleki Yeterlilik Kanuna uygun bir diplomaya sa-

hip olunması gerekmektedir. Mesleki yetkinlikleri yüksek, becerikli, çalışma disiplini olan, 

dürüst, çalışmaya ihtiyacı ve istekliliği olan, başkalarıyla iyi ilişkiler kurabilen kişileri tercih 

ediyoruz. Gençlere tavsiyem her alanda kendinizi geliştirin, daha pozitif, daha insancıl ve 

dürüstçe hareket eden bir birey olmak için çabalayın. Bu söylediklerim sizi uzun vadede 

mutlaka başarıya ulaştıracaktır. 

11. Eğitim hayatındaki başarı ile iş hayatındaki başarı arasında paralellik olduğunu 

düşünüyor musunuz?

Eğitim hayatında hedefleri ve planlı çalışmayı kendine yaşam biçimi haline getiren insan-

lar başarılı olmaktadır. İş hayatına baktığımızda da bu özelliklerini geliştirerek iş yaşamına 

taşımış olanlar mesleğini severek yaptıkları için aynı başarıyı devam ettirmektedirler. 

12. Genç yaşlarda iş hayatına atılan biri olarak genç girişimcilere tavsiyeleriniz neler-

dir?

Kendinize zaman ayırıp kendinizi geliştirin. Birçok konu sizin ilgi alanınıza girmeli ve araştır-

ma yapmalısınız. Çünkü öğrendiğiniz her yeni bilgi sizin için yepyeni bir fırsat olabilir. İş 

hayatında birçok hata yapabilirsiniz. Fakat unutmayın ki ders çıkarmayı bildiğiniz sürece; 

büyük ya da küçük yaptığınız tüm hatalar size yepyeni şeyler öğretecektir. Her zaman büyük 

resme bakın tavsiyeleri dinleyin ve asla pes etmeyin.



Öncelikle bizi bugün ağırladığınız ve kıym-

etli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür etmek 

istiyorum. 

1. İlk olarak Erdem KAYA kimdir? Neler 
yapar? Bize biraz bahsedebilir misiniz? 
1978 İzmir doğumluyum. 1999 yılında Ul-

udağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği 

Bölümü’nden mezun oldum. 2001 yılında 

patent vekili, 2005 yılında marka vekili un-

vanını aldım. Ülkemizin en saygın patent 
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Erdem KAYA

ofisleri arasında yer alan Erdem Kaya Patent ve Danışmanlık Anonim Şirketi’nin Yönetim 

Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyorum. Aynı zamanda, 1999 yılında kurulan UPB (Uluslararası 

Patent Birliği) adlı birliğin de son üç dönemdir başkanlığını yapıyorum. Diğer taraftan ülkem-

izin alanında lider yerli danışmanlık şirketi Sistem Global Danışmanlık’ın da ortakları arasın-

dayım. Evli ve iki çocuk babasıyım, Bursa’da yaşıyorum.

2. Erdem Kaya Patent ve Danışmanlık Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkan-
lığı’nı ve Uluslararası Patent Birliği (UPB)’ninde başkanlığını yönetiyorsunuz. 
ERDEM KAYA Patent’ten ve UPB’de yürüttüğünüz faaliyetlerden bahsedebilir misin-
iz?
Erdem Kaya Patent olarak 40 kişilik ekibimizle, 4 yurtiçi ve 1 yurtdışı ofisimiz üzerinden 

ulusal ve uluslararası birçok tanınmış kuruma Fikri Mülkiyetin her alanında (marka, patent, 

tasarım, telif gibi) profesyonel danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Müvekkillerimiz arasında 

40’tan fazla Ar-Ge merkezi, 30’dan fazla üniversite-teknopark bulunmakta. Ancak tabi ki çok 

sayıda yeni girişimciye ya da KOBİ’ye de hizmetlerimizi sunmaktayız. Tamamı fikirleri değer-

lere dönüştürme motivasyonuyla tasarlanmış hizmet yelpazemiz, patent yenilik araştırma-

larından yurtiçi-yurtdışı tescil başvurularına, ihlal analizlerinden rakip-teknoloji takiplerine, 

marka-patent değerlemeden kapsamlı eğitimlere kadar uzanan geniş bir kapsama yayılmış 

durumdadır. Bu noktada en başta ekibimiz, sonrasında da güçlü yazılım ve sistem altyapımız 



sayesinde, ülkemizdeki binlerce patent ofisi arasında gerek kapasite gerekse bilgi derinliği 

noktasında ilk 10’da yer alıyor olmaktan gurur duymaktayız. 

Uluslararası Patent Birliği (UPB) ise 1999 yılında Bakanlar Kurulu onayıyla kurulan, Bursa 

merkezli bir birlik. Kurucuları arasında değerli meslektaşlarım ve Bursa’nın köklü sanayicileri 

ve iş adamları yer almakta. Ben de UPB’nin son üç dönemdir başkanlığını yürütmekteyim. Bu 

noktada öncelikle aldıkları bu değerli insiyatif için kurucularımıza ve önceki dönem başkan-

larımıza tekrar teşekkürlerimi iletmek isterim. UPB’nin ana fonksiyonu aslında şu. Ülkemizde 

Fikri Haklar alanında çok değerli çalışmalar yapan dernekler mevcut, hatta ben de onların 

çoğuna üyeyim. Bu derneklerde mesleki derinliği artırma, mevzuatları analiz etme gibi derin 

uzmanlık gerektiren çalışmalar yapılmakta. UPB ise bu noktada bu derneklerden ayrılıyor 

diye düşünüyorum. Çünkü biz UPB’de bu kompleks konuyu olabildiğince sadeleştirip toplu-

ma aktarmaya ve buradaki bilinci yukarı taşımaya çalışıyoruz. Bunda da son derece başarılı 

olduğumuzu söyleyebilirim. Gerek Erdem Kaya Patent gerek UPB olarak bugüne kadar eğit-

im verdiğimiz kişi sayısı 10 bini geçmiş. Örneğin UPB olarak BTSO ve Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı İl Müdürlüğünün de desteği ile 2015 yılında Bursa’da yaptığımız bir etkinlik serisi 

neticesinde, Bursa’nın patent başvuru sayısı tarihinde ilk defa % 40 oranında arttı. 2019 yılı 

Patent Vekilliği Sınavı için 4 gün süren bir detaylı eğitimi programı gerçekleştirdik. Yine 2019 

yılı sonunda Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız 3 yıl boyunca devam edecek 

protokol çerçevesinde Bursa’daki tüm ortaöğretim okullarının öğrenci ve öğretmenlerinde 

buluşçuluk ve yenilikçilik bilincinin oluşmasına yönelik ‘Patent, Marka ve Buluş’ alanında 

eğitimler veriyoruz. Özetle UPB böyle çalışmalar yapan bir birlik. Bu vesileyle birliğimize üye 

olmak isteyenlere de buradan açık davet yollamak isterim. Neticede üyelerimizin maddi ve 

manevi desteği ile bu çalışmaları yapabilmekteyiz. 

3. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve UPB arasında imzalanan protokol ile patent, mar-
ka, faydalı model konusunda yetkin ve bilinçli bir neslin yetiştirilmesi hedefleniyor. 
Bu doğrultuda Bursa’daki ortaöğretim okullarının öğretmen ve öğrencilerine ‘Marka, 
Patent ve Buluş’ eğitimleri verilecek.
Yapılan bu iş birliği çerçevesinde değerlendirecek olursanız, Türkiye’deki okul ve 
sanayi arasındaki ilişki ile ilgili neler söylersiniz?
Dünyada her yıl 3 milyondan fazla patent başvurusu yapılmakta ve ilk üçü genelde Çin, 

Amerika ve Japonya oluşturmakta. Kişi başına düşen patent sayısında ise Güney Kore bir-

inci, Japonya ikinci, İsviçre de üçüncü sırada. Türkiye ise dünya patent liginde yerli patent 

başvuru sayıları noktasında ilk 15’te ve sayının artış hızı noktasında da orta gelirli ülkeler ar-

asında en önlerde yer almakta. Bu açıdan baktığımızda yakalanan bu ivmeyi devam ettirebil-

mek adına, buluş ve patent kültürünü daha çocuk yaşlardan başlayarak gençlerimize aktar-



mak gerekiyor. Atalarımız boşuna ağaç yaşken eğilir dememiş. Daha ortaöğretim sürecinde 

bu farkındalığa ulaşan, kendi imkanları ile icatlar yapmaya çalışan gençlerimiz sonrasında 

yükseköğrenimin kendilerine katacağı bilgi derinliği ile ülkemizin geleceğini aydınlatacak 

buluşlara imza atabilecektir. Sanayi şirketleri de eğitimin her aşamasında okullarla iletişim 

halinde olmalıdır. Bu süreçlerde şirketler bir taraftan teorinin pratiğe nasıl dönüştüğünü 

gençlerimize gösterip onların vizyonları daha da açarken diğer taraftan yetenekli gençleri 

keşfetme ve istihdam imkanına da erişeceklerdir. Bu noktada okul-sanayi işbirliği kaybe-

denin olmadığı, bu nedenle de son derece sürdürülebilir bir ilişki çeşididir. Bu ikili ne kadar 

uyumlu ve verimli çalışırsa, Türkiye’de bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmeleri de o 

kadar hızlanacaktır. Bunun son noktası da, katma değerli ürünleri üretmek ve satmanın da 

ötesinde, hiç bu zahmetlere girmeden sadece teknoloji, know-how ihraç ederek büyük gelirl-

er elde eden bir ekonomi haline dönüşmektedir. Artık ülkemizin kalkınması için sadece alın 

teri dökmek yeterli değil. Akıl teri dökmeden orta gelir tuzağını aşma şansımız yok. 

4. Günümüzde teknoloji hızla değişiyor ve Endüstri 4.0 ışığında bu değişimleri takip 
ederek çağa ayak uydurmak ve  ‘üretimde kalmak’ için daha donanımlı, daha nitelikli, 
değer üreten, sorun çözen, model geliştirebilen, bilim ve teknolojide öncü işgücüne 
ihtiyaç ortaya çıkıyor. 
Bu çerçevede düşündüğümüzde, Patent ve Faydalı Model çalışmalarının ülkemizin 
geleceği olan gençlerimize ne gibi katkıları olacak, değerlendirebilir misiniz? 
Şüphesiz birçok katkısı olacak. Öncelikle gençlerimizin gelişmelere ve yeniliklere duyarlı, 

teknolojiye hakim, rekabetçi ve girişimci bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak.  Bir önceki 

sorunuzda da bahsettiğim gibi ülke daha müreffeh bir geleceğe kavuşacak. Ülkenin müreffeh 

bir geleceğe kavuşmasının, ekonomik kalkınmamızın geleceği de bu çalışmalara bağlıdır. 

Böylece geleceğimiz olan gençlerimiz de daha huzurlu, daha gelişmiş bir ortam içerisinde 

olacaklar. Ayrıca istihdama katkı da sağlanacak. Bunu neye dayanarak söylüyorum der-

seniz, örneğin AB ekonomisinin neredeyse %50’si fikri mülkiyet yoğun, diğer bir deyişle 

markalaşan, patent üreten endüstrilerden oluşuyor. Yine AB’de fikri mülkiyet yoğun şirketler-

in maaş ortalaması da diğer şirketlerin neredeyse iki katı. Yine baktığımızda dünyadaki mür-

effeh ülkelerin ya da güçlü şirketlerin tamamının en çok patent başvurusu yapılan yapılar 

olduğunu görüyoruz. 

Uzun yıllardır bu alanda çalışan bir profesyonel olarak fikri mülkiyet farkındalığının her 

geçen sene daha da arttığını kesinlikle söyleyebilirim. Bu zaten marka, patent ve faydalı 

model başvuru sayılarına da direk yansıyor. Ama hala alacak çok fazla yolumuz var. Çünkü 

ülkemizdeki buluş potansiyeli çok yüksek ve bence daha işin başındayız. Bir örnek vereyim. 

Ülkemizin 2023 hedefi yılda 23.000 patent başvurusu sayısına ulaşmak. 2019’da yaklaşık 



8000 adet patent başvurusu yapıldığını düşünürsek daha çok çalışmamızın gerektiği çok 

açık. 

5. Tekstil, Otomotiv, turizm gibi birçok sanayi ve hizmet kuruluşuna ev sahipliği ve 
öncülük yapan şehrimizi, Bursa’yı değerlendirecek olursanız; 
Bursa, marka, patent, tasarım konusunda olması gereken yerde mi? Eksiklikler ve 
yapılması gerekenler var mı? Değerlendirebilir misiniz?
Türkiye’nin sanayide lokomotif şehirlerinden biri olan Bursa, aynı zamanda moral ve moti-

vasyon noktasıdır. İyi ya da kötü yaptığımız her şey diğer şehirleri etkiliyor. Önemli sorum-

luluğumuz var. Bursa, ülke genelinde patent sayısıyla, üç ve dördüncü sıralarda gidip ge-

lir. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi. Yıllardır bu böyle. Dolayısıyla patentte tam olması 

gereken yerde değil. Bir sanayi şehri olduğumuzu düşündüğümüzde, bence Bursa’nın yeri 

Türkiye ikinciliği olmalıdır. Bursa’da patent yoğunluğuna baktığımızda makine ve otomotiv 

ön planda. Tekstil ve mobilya gibi sektörlerde daha çok tasarım var. Bursa’nın sağlık ci-

hazları, elektronik, yüksek teknoloji, yazılım gibi alanlarda patent sayısı çok az. Bu durum 

Bursa’mızın teknolojik geleceği ve liderlik pozisyonu açısından bence bir tehlike oluşturuyor. 

Bence ideal bir senaryoda şehrimizdeki sanayi kuruluşları üretimlerini mümkün mertebe 

sanayi açısından daha bakir şehirlere aktarmalı, Bursa’da bu şirketlerin Ar-Ge ve Teknoloji 

merkezleri ve prototip üretim tesisleri kalmalı. Bursa’nın gelecek 10-20 yıllık vizyonun -Ge 

kasını güçlendirmek ilk sıralarda yer almalı. Mesela TEKNOSAB tam da bu hedefe hizmet 

ediyor. Umarım bu ve benzeri çalışmalar daha da hız kazanır. 

6. Meslek Lisesi öğrencileri bildiğiniz üzere eğitimlerinin bir kısmını stajda tamam-
lıyor. 
Sizce kurumlar öğrencilere staj konusunda yeterli eğitim ve uygulama imkânı vere-
biliyor mu?
Staj eğitim ile sanayinin işbirliğini etkinleştirmede, öğrencilerin gerçek iş hayatı hakkında 

fikir sahibi olmaları  noktasında çok güzel bir araç. Bu konuda biz de dahil birçok şirketin 

kapıları stajyerlere açık. Ama ülkemizde genelde staj süreci biraz da formalite bir süreç 

olarak görülüyor. Ne işyerleri ne de stajyerlere bu güzel imkanı bir fırsata dönüştürmeyi 

düşünmüyor. Örneğin Erdem Kaya Patent’te şu anda çalışan iki arkadaşımız bizde üniver-

site sürecinde staj gören kişiler. Bizler stajyer alırken mezuniyetinden sonra birlikte çalışa-

bileceğimiz kişileri seçmeye çalışıyor ve staj sürecinde bu kişileri olabildiğince mezuniyet 

sonrası sürece hazırlamaya çalışıyoruz. Bence herkes bu mantıkla yaklaşırsa staj süreci 

daha fazla sinerji oluşturabilir. 



7. Özel sektör, kamu ve toplumun ihtiyaç duyduğu mesleki teknik eğitim taleplerine 
cevap vermek adına ERDEM KAYA PATENT olarak mesleki eğitimin geliştirilmesi ile 
ilgili projeleriniz var mıdır? 
Önceki sorulara verdiğim cevaplarda belirttiğim gibi, Erdem Kaya Patent olarak ülkemizde 

en çok eğitim veren özel patent şirketiyiz. Ulaştığımız insan sayısı 10 bini aştı. Başlangıç 

seviye eğitimlerimiz ile toplumdaki fikri mülkiyet farkındalığını artırırken çok daha kapsamlı 

olan ileri seviye fikri mülkiyet eğitimlerimizle sektör çalışanlarının uzmanlık seviyelerini artır-

maktayız. İş hayatına atılanlara ilave olarak gençlerimize ulaşmak adına da bazı projeleri 

yürütmekteyiz. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız ve yine yakın zamanda Hürriyet 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile bu amaca dönük yaptığımız protokoller bunlara iyi birer 

örnek olarak verilebilir. 

8. İçinde bulunduğumuz Pandemi Dönemi koşullarında mesleki eğitimin sürekliliğinin 
sağlanmasına yönelik işbirlikleri ile ilgili önerileriniz nelerdir ve bu  konu ile ilgili 
yaptığınız çalışmalar var mıdır?
Birlik ve beraberlik ruhu sosyal hayatta olduğu kadar iş hayatında da büyük önem taşıyor. 

Bu noktada ülkemizin inovasyon ekosisteminin sinerji oluşturacak işbirliklerine çok ihtiyacı 

var. Mesleki eğitim açısından da durum bu şekilde. Bu noktada kesinlikle Milli Eğitim Bakan-

lığı ve sanayi arasındaki işbirlikleri ve senkronizasyon daha da artırılmalı. Mevcut eğitim sis-

temimizde gençleri yıllarca eğitiyoruz ama hala bu süreçte iş hayatına yetkinlikleri yeterince 

onlara aktaramıyoruz. Diplomalı işsiz sayımız giderek artıyor ve bu gerçekten çok üzücü. Bu 

noktada piyasanın ihtiyacına göre kurgulanan güdümlü mesleki eğitim programlarını daha 

fazla görmeliyiz diye düşünüyorum. Pandemi sürecinde bizler de zorlu piyasa şartlarında 

ayakta durabilmek adına işbirliklerimizi etkinleştirmeye ve artırmaya odaklandık. 

9. Erdem Kaya Patent ve Danışmanlık A.Ş olarak, kurumunuzda işe aldığınız kişilerde 
ne gibi özellikler arıyorsunuz? Gençlere bu konudaki tavsiyeleriniz nelerdir? 
Benim genç arkadaşlarımıza tavsiyem ise yaşadıkları zorluklar karşısında kesinlikle pes 

etmesinler. Sabır ve sebat olduktan sonra, bir de sevdiğiniz bir işi yapıyorsanız sonunda 

başarı mutlaka gelir. Bir diğer tavsiyem de yaptıkları her işi daha iyi nasıl yapabilirim diye 

sorgulasınlar. Sorunları görmeden yenilikçi çözümler gelmez, yenilikçi çözümler olmadan da 

ilerleme olmaz. Bir de, günümüz ve iş dünyasında en çok aranan yetkinliklerden en başta 

kendi dilimizde ve sonrasında da bir yabancı dilde güçlü sözlü ve yazılı iletişim yeteneği. 

Bizlerin işe alımda ilk dikkat ettiğimiz konu bu. Ülkemizin en iyi okullarından birinden bile 

mezun olmuş olsa, bu kişinin iletişim yetkinliği, kendini ifade etme yeteneği çok düşükse bu 

bizler için önemli bir eksiklik anlamına geliyor. 

Son olarak, özellikle hukuk, temel bilimler ve mühendislik mezunu arkadaşlara Fikri Mülkiyet 

alanı ile de ilgilenmelerini tavsiye ederim. Bu sektör, zaman geçtikçe daha fazla önem ka-



zanacak. Çalışan ve kendisini geliştirenler çok iyi bir kariyer elde edebilir. Tüm gençlerimize 

çıkacakları kariyer yollarında başarılar diliyorum.

10. Eğitim hayatındaki başarı ile iş hayatındaki başarı arasında paralellik olduğunu 
düşünüyor musunuz?
Bu sorunun cevabı biraz da eğitimden ne anladığımızla alakalı diye düşünüyorum. Fırsat 

eşitliğinin olmadığı ve sadece bilgi yükleme amaçlı bir eğitim sisteminde elde edilen çoktan 

seçmeli bir başarıdan bahsediyorsak böyle bir paralelliği ben şahsen kuramıyorum. Ama 

kişiye daha odaklı bilgileri bu bilgileri özümseterek verebilen, merak ve araştırma refleksler-

ini kazandıran, kişilerin mizaçlarına uygun alanları belirleyip oralara yönlendirebilen, bun-

ların ötesinde temel görgü ve ahlak kurallarını da öğreten holistik bir yaklaşımdan bahsedi-

yorsak, cevabım yüzde yüz evet. Tabi ki böyle bir eğitim sistemi kurgulamak kolay değil ve 

bu yolda ilerlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Eğitim müfredatlarına yapılan dokunuşlara 

baktığımda burada çok olumlu adımlar da görüyorum. Umarım bunlar artarak devem eder. 



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER

NECATİBEY MTAL İLE
BUTEKOM ARASINDAKİ
PROTOKOL YENİLENDİ

BUTEKOM Bursa Teknoloji ve Koordinasyon Ar-ge Merkezi   ile okulumuz Necatibey 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında yapılan “T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki 
ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İle Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası Arasında Mesleki 
ve Teknik Eğitim İş Birliği” protokolü yenilendi.  05/11/2019 tarihinde yenilenen pro-
tokol törenine Okul Müdürümüz Türkan CANER, protokollerden sorumlu   Koordinatör 
Müdür Yardımcısı Fatih KÖSEOĞLU, Alan Şefi Nihal KAYMAZ,  Atölye Şefi Gülay KAH-
RAMAN ve  BUTEKOM Genel  Müdürü Dr. Mustafa HATİPOĞLU,   Tekstil ve Teknik 
Mükemmeliyet  Merkezi Müdürü Gülsüm UYGUN,  Tekstil ve Teknik Mükemmeliyet  
Merkezi  Laboratuvar sorumlu uzmanı Hasan YÖRÜK  katılmışlardır.Protokolle, öğret-
men ve öğrencilerin BUTEKOM’un üretim tesislerinden ve laboratuvarlarından faydal-
anma fırsatı devam edecektir. Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri 
ve öğrencilerinin yeni teknolojileri daha etkili kullanmalarını sağlayacaktır. Protokol ile 
ayrıca Tekstil Teknolojisi alanı olan okulun, eğitsel ve sosyal gereksinimlerine destek 
olunması amaçlanmaktadır.Protokol; Okul-Sanayi İşbirliği Modeli ile tekstil sektörünün 
alt kollarından dokuma sektöründe; her türlü dokuma örgülerinin desenlerini çizme, 
analizini yapma ve numune kumaş dokuma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim 
alan öğrencilerin aynı zamanda tekstil mamullerini boyama ve/veya baskı yöntemleri 
vasıtasıyla renklendirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim almasını destekleye-
cektir. İlave olarak BUTEKOM ve Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliği 
vasıtasıyla, tekstil   materyallerinin   hammaddeden   alınıp tekstil kullanıcısına varın-
caya kadar gerekli tüm fiziksel ve kimyasal test metotları, standartlar ve kalite kontrol 
konusunda yeterliliklere sahip sorumlu, nitelikli eleman gücünü yeni teknik ve yöntem-
lere dayalı olarak yetiştirmeyi amaçlanmaktadır.



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER

ZÜBEYDE HANIM MTAL
GÜNCEL REKLAM İLE İŞBİRLİĞİ 

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi Grafik ve fotoğraf alanı  “OKUL-SAN-

AYİ  İŞBİRLİĞİ  MODELİ” kapsamında 

öğrencilerin reklam sektöründe kullanılan 

teknolojik alt yapıyı tanımaları ve sektör 

hakkında bilgi ve tecrübelerini arttırmak 

maksadı ile Güncel Reklam işletme Yetkilisi 

ve Grafik Tasarımcı İbrahim KILIÇARSLAN 

ile yapılacak olan faaliyetleri içeren  protokol 

ile imza altına alındı. Covit 19 bilgilendirme 

ve uyarı levhaları tasarımlarımızın üretimi 

konusunda Güncel Reklam ile işbirliği içer-

isinde çalışmalarımız devam etmektedir.

Çeşitli kamu kurumları için hazırlamış olduğumuz Covit 19 bilgilendirme ve uyarı levhaları 

tasarımları okulumuzda döner sermaye işletmesi tarafından işlem görmektedir.



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER

BESDER (Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği) ile Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 

Alanında yapılacak önemli çalışmaların ilk ayağını işbirliği protokolümüzü imzalayarak 

başlattık. Sektör ve eğitim işbirliği ile daha iyi sonuçlara doğru...

FAİK ÇELİK
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

BESDER İLE İŞBİRLİĞİ 
PROTOKOLÜ İMZALADI



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER

YİĞİTLER MTAL İLE BEKSİAD 
ARASINDA İŞBİRLİĞİ

Şubat ayı içerisinde okul müdürü, müdür yardımcısı ve Moda Tasarımı Teknolojileri Alan 

Şefi ile Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü İş Adamları Derneği (BEKSİAD)’ a alan tanıtımı, 

stajyer öğrenciler ve sektör hakkında birinci ağızdan bilgi almak amacıyla ziyarette bu-

lunulmuştur. Verimli geçen görüşmenin ardından BEKSİAD ile okulumuz arasında iş 

birliğinin artırılmasına karar verilmiş ve okul müdürümüz yönetim kurulunu okulumuza 

davet etmiştir. Aynı ay içerisinde BEKSİAD yönetim kurulu üyeleri okulumuzu ziyaret 

etmişler, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa SEVİNÇ ve Şube Müdürü Ahmet 

GÜLTEKİN’ in de katıldığı programda BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer YILDIZ 

ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Rauf UZUNSOY, tekstil sektörünün dünü, bugünü 

ve geleceği hakkında bilgilendirmede bulundular. Vişne Ticaret Bölgesinin imkan ve 

potansiyeli hakkında açıklamalarda bulundular.Programın ardından okul ve atölyeler 

konuklara gezdirilerek bilgi verildi. 



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER OSMANGAZİ  İMKB MTAL

MİNTEKS FİRMASI İLE
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI

Osmangazi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile MİNTEKS Firması ‘Okul Sanayi 

İşbirliği İstanbul Modeli’ protokolü imzaladı. 

 İzmir yolu üzerindeki MİNTEKS Tesislerinde gerçekleşen imza törenine okulumuz adına 

El Sanatları Teknolojisi Alan Şefi Safiye SEVİM ve El Sanatları Alanı Öğretmeni Fatma 

DEMİRKIRAN, MİNTEKS Firması adına da Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özkan İR-

MAN katıldı.  Bu protokolle alan öğrencilerinin eğitsel, sosyal ve ekonomik yetkinlikleri 

artırılarak sektörün ihtiyacı olan yetkin, teknolojik anlamda donanımlı ve mesleki anlam-

da kendini geliştirmeye açık öğrenciler olarak ileride sektörde kaliteli istihdam sağlama-

ları amaçlanmaktadır.İmza töreninin ardından El Sanatları Teknolojisi Alan öğretmenleri 

Safiye SEVİM ve Fatma DEMİRKIRAN rehberliğinde Okulumuz El Sanatları Teknolojisi 

alanı öğrencileri ile işletme ortamını görmeleri ve alanları ile ilgili gelişmeleri takip et-

meleri amacıyla MİNTEKS Firmasında uygulama alanları gezilerek gözlem yapılmıştır.

Protokol kapsamında Minteks yönetim kurulu Başkanı Sayın Özkan İRMAN Kariyer günü 

Etkinliklerinde okulumuzda Alan öğrencilerimizle buluşmuş öğrencilerimizin etkisini uzun 

süre hissettikleri eğlenceli bir sunum gerçekleştirmiştir.. Bu protokolün gerçekleşmesin-

den ve değerli zamanlarını ayırarak okulumuzda yaptıkları unutulmaz sunumlarından 

dolayı Minteks Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özkan İRMAN’a Protokol için üstün bir 

gayret gösteren Hürriyet gazetesi yazarı Sibel BAĞCI  UZUN’a, Minteks Üretim Planlama 

Müdürü İzzet HACIAHMET’e, ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER

GÖRÜKLE MTAL İLE
RUMELİSİAD PROTOKOLÜ

Okulumuz mesleki eğitimi geliştirmek, do-

nanımlı öğrenciler yetiştirmek amaçlı  yapılan 

protokol kapsamında Rumelisiad Başkanı 

Ömer Kumova Rumelisiad Vakıf Başkanı Tan-

er Bolcan Rumelisiad Kadın Komitesi Başkanı 

Eliz Güney ve Mimar Ayışığı Altuna ile dönem 

değerlendirilmesi yapılmış ve gelecek dönem 

yapılacak işbirlikleri görüşülmüstür.



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER ARGE İNOVASYON ZİRVESİNDE 

 HÜRRİYET MTAL’NİN BÜYÜK BAŞARISI

4. Arge ve İnovasyon Zirvesi’nde BEBKA standında sergilediğimiz ,  öğrencilerimizin 

geliştirdikleri “Simitmatik” projesi büyük ilgi gördü.Cnn Türk Haber kanalı projemizi tüm 

yurda ana haber bülteni ile duyurdu.Ayrıca Isı yalıtımlı tuğlada ziyaretcilerin büyük ilgis-

ini çekti.

Arge inovasyon zirvesinde standımızı  Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 

ve Bakan yardımcısı ,Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş  ,Trakya kalkın-

ma ajansı genel sekreteri ,Kızılay başkanı ve çok sayıda arge uzmanı ,firma sahipleri ve 

teknokent yetkilileri ziyaret ettiler.Okulumuzun yaptığı proje çalışmaları hakkında gelen 

ziyaretçilere bilgiler verildi.Ayrıca ulusal basın kuruluşlarıda standımıza çok ilgi gösterdi.

Aşağıdaki linklerde ana haber bülteni görüntümüz bulunmaktadır.



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER ALİ OSMAN SÖNMEZ

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNDE
”CODE İS LOADING” ‘İN

4. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, okulumuz ortaklığında gerçekleştirilen ve farklı 

ülkelerden kodlama ve yazılıma ilgi duyan öğrenci ve her yaştan kullanıcıların bir araya geld-

iği, farklı kodlama dillerinin eğitimlerinin verildiği videoların, eğitim dokümanlarının, e-öğrenme 

araçlarının ve belirli dönemlerde yapılacak webinarların yer aldığı açık kaynaklı, karşılıklı et-

kileşime dayalı, ücretsiz ve kolay erişilebilir yenilikçi bir kodlama platformu olan “Code Is Load-

ing” Erasmus projesinin 4. toplantısı 17-21 Şubat tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirildi. 

Erasmus+ KA2 projesi olan “Code is Loading” projesinin hareketlilik faaliyetleri kapsamında; 

proje ortakları olan Liceo ‘Rosa- Gianturco’ (İtalya), Bálint Márton Általános és Középiskola 

(BMÁKI) (Macaristan), Universidad De Casilla - La Mancha (UCLM) (İspanya), Europa Training 

(UK) Ltd (İngiltere), Centrum Edukacyjne EST (EST) (Polonya) ve Agrupamento De Escolas 

Domingos Sequeira (AEDS/CCEMS) (Portekiz) ‘den gelen misafirlerimizi ağırladık. 17-21 Şubat 

tarihleri arasında gerçekleştirilen hareketlilik programı kapsamında; “Code is Loading” katılım-

cılara platform eğitimi gerçekleştirilmiş,proje kapsamında atölye çalışmaları yapılmış, Ulutek ve 

Teknopark atölye gezileri yapılmış, okul gezileri yapılmış ve şehir turu yapılmıştır. Okulumuzda 

gerçekleştirilen program kapsamında; misafirlerimize yapılan etkinlikle beraber okulumuzdaki 

alanların tanıtımı yapılmış, proje kapsamında atölye çalışmaları gerçekleştirilmiş ve son olarak 

katılımcılara sertifika verilmiştir.



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER

HÜRRİYET MTAL ÖĞRENCİLERİ
AVRUPA KOD  HAFTASINA KATILDI

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Avrupa çapında gerçekleştirilen (Codeweek EU )

kodlama etkinliğimize  okulumuz öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Online ve uygulamalı olarak 

gerçekleştirilen  etkinliğimiz sonucunda katılım sağlayan öğrencilerimize  katılım belgeleri 

verildi .

Avrupa çapında gerçekleştirilen (Codeweek EU )kodlama etkinliği Elektrik Elektronik alanı 

organizasyonunda  8-9 Ekim 2019 tarihinde Okul  Arge- inovasyon Atölyemizde   7 alandan 

seçilen 14 öğrencinin katılımıyla  gerçekleştirildi. Online ve uygulamalı olarak yapılan  etkin-

likte katılım sağlayan öğrencilerimize  Codeweek EU sertifikası ve katılım belgeleri verildi.



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanımızdan iki öğretmenimiz ve 10 öğrencimiz 3 haftalık İspanya Kanarya 

Adalarındaki mesleki stajlarını tamamladılar. Kanarya Adalarındaki otel mutfağında yemek kültürünün 

yanı sıra yeni teknikleri ve alana ilişkin uygulamaları deneyimledirler. Deneyimlerini Okul Müdüremiz Me-

diha KARASU ile paylaşan öğrencilerimiz eğitimden memnun kaldıklarını dile getirdiler.

FAİK ÇELİK
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ÖĞRENCİLERİ İSPANYA’DAKİ
MESLEKİ STAJLARINI TAMAMLADILAR



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER OSMANGAZİ İMKB MTAL

ÖĞRENCİLERİNİN 4006 TÜBİTAK
KATILIMI BELGELERİNİ TESLİM ETTİ

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarlarının temel amacı öğrencilerin bilimsel araştırma kültürünü ve bilimsel yaklaşım 

becerilerini yaparak ve yaşayarak kazanmasıdır. Bu kapsamda okulumuzda ilk defa hazırlanan ve başvuru 

sürecini başarıyla geçip kabul alan Bilim Fuarımız, geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 3 Mayıs 2019 Cuma 

Günü gerçekleştirilmiştir. Bilim fuarlarının tamamlanma sürecinden sonra oluşan 4006 TÜBİTAK katılım bel-

gelerini ve hediyelerimizi 14.10.2019 Pazartesi Günü öğrencilerimize teslim ettik.4006-TÜBİTAK Bilim Fuar-

ları Destekleme Programı öğrencilerimizi bilimsel projeler üretmeye yönelik motive eden ve öğrencilerimize 

bilimsel düşünme yöntemi ve akademik araştırma becerileri kazanmasını sağlayan önemli bir araçtır.  Bu 

bağlamda proje hazırlayacak öğrencilere ve onlara rehberlik edecek değerli danışman öğretmenlerine yararlı 

olacağını umut ederek Ülkemizin hedeflerine ulaşmasında önemli roller üstlenecek olan tüm öğrencilerimize 

proje çalışmalarında başarılar dileriz. 

Okulumuzda gerçekleştirilen bu sürecin başarıyla geçmesini sağlayan, okul yöneticilerine, tüm öğrencilerim-

ize, öğretmenlerimize, personelimize teşekkür ediyor ve  2019-2020 Eğitim-Öğretim sürecinde de başarının 

artarak devam edeceğine inanıyoruz.



Eraasmus+ projeleri KA102 Mesleki Eğitim Öğrenci Hareketliliği kapsamında Okulumuz Osmangazi İMKB 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde  yürütülen “Çocuk Gelişiminde Drama Etkinlikleri” (Drama Activities in 

Child Development) isimli  projemiz için İspanya’da, 05-17 Ocak 2020 Tarihlerinde iki hafta süreyle staj yaptılar.

Öğrencilerimiz hareketlilik dönüşü Okul Müdürümüz Sayın Nur TUTKUN’la deneyimlerini  ve gözlemlerini pay-

laştılar. Öğrencilerimizin her biri öncelikle bu fırsatın onlara tanınmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade 

ettiler. Bu süreçte yaşamış oldukları deneyimleri daha öncesinde hayal bile edemediklerini, özellikle İspan-

ya-Cordoba’da yaptıkları staj ve deneyim sonrası ufuklarının genişlediğini, geleceklerini şekillendirmek için 

hayallerini daha ileriye taşıyabileceklerini belirttiler. 

Gitmeden önce özellikle dil konusunda sıkıntı yaşayacağını düşünen öğrencilerimiz okulda verilen hı-

zlandırılmış bir eğitimle bu korkuyu güzel bir şekilde atlattıklarını belirttiler.  Cordoba’daki staj okullarında özel-

likle danışman öğretmenlerinden birçok bilgi edindiklerini ve farklı bir ulustan çocuklar ile çalışmanın çocuk 

gelişiminde bilginin ve çevrenin ne kadar önemli olduğunu fark etmelerini sağladığından bahseden öğrenciler-

imiz, özellikle drama aktivitelerini çocuk gelişiminde kullanmanın çocuğun harika dünyasını size açmasında en 

önemli anahtar olduğunu bizzat gözlemlediklerini belirttiler.  Ayrıca başka bir ülke, bir ulus ve dilin farkındalığını 

da yaşayan öğrencilerimiz öncelikle İngilizce öğreneceklerini daha sonra da İspanyolca öğrenmeyi hedefle-

diklerini dile getirdiler. Yabancı bir dilde konuşmanın ihtiyaç halinde öğrenilmesinin ne kadar basit olduğunu 

fark eden öğrencilerimiz, dil öğrenme konusundaki ön yargılarından tamamen kurtulduklarını söylediler. 

Güney İspanya’da Endülüs Bölgesinde yer alan Cordoba’yı,, büyüleyici tarihi yapılarıyla göze çarpan bir kent 

olarak gözlemlediklerini belirten öğrencilerimiz,  Bursa’nın da en az o kadar mükemmel tarihi yapılarının old-

uğunu fark ettiklerini, bunların daha iyi korunabilmesi, böylece bizden sonraki kuşaklara da mimari özelliklerini 

kaybetmeden aktarılabilmenin yanı sıra Ülkemize ve dünyaya daha iyi tanıtabilmek için ne gibi projeler yapıla-

bileceğini düşünmeye başladıklarını ifade ettiler. 

Toplantının sonunda, projede emeği geçen herkese tek tek teşekkür eden öğrencilerimiz, Okulumuz da bu tür 

projeleri yaygınlaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek için sabırsızlıkla beklediklerini söylediler. Özellikle Okul 

Müdürümüz Nur TUTKUN’a, hayatlarını değiştirme fırsatı veren altın bir deneyim yaşamalarına imkan verilm-

esini sağladığı için minnettar olduklarını ifade ettiler. 

Okul Müdürümüz Nur TUTKUN; “Her öğrencimize,  hayata bakış açısında pozitif düşünceler kazandıracak 

ve kendilerini geliştirerek yeni deneyimler edinecekleri eğitim ortamları oluşturmak için çalışmalar yapmak 

en büyük hedefimiz ve önceliğimizdir. Bunu mümkün olan her fırsatta arttırmaya çalışacağız ve bu yönde 

çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle Avrupa birliği projeleri öğrencilerimiz ve bizler için eşsiz bir fırsattır.

Proje çalışmalarımızı her yıl sürdüreceğiz .” dedi.



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER

KELES ÇOK PROGRAMLI LİSESİ’NDE
TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI

Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi kurulduğundan itibaren ilk defa düzenlenen Bilim Fuarı, 

İlçe Kaymakamı, İlçe Belediye Başkanı, diğer daire amirleri, ilçe öğretmen ve öğrenciler-

in katılımıyla gerçekleşti. 29 proje ile büyük ilgi gören bilim fuarı, gelecek için güzel bir 

başlangıç oldu.



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER YUNUS EMRE MESLEKİ VE TEKNİK 

ANADOLU LİSESİ
SIFIR ATIK PROJESİ

Liseliler atık malzemelerden oyuncak yaparak harçlıklarını çıkarıyor.Bursa’nın İnegöl il-
çesinde lise öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 
himayelerinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında atık malzemelerden oyuncak 
üreterek harçlıklarını çıkarıyor.Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen 
ile öğrencileri tarafından başlatılan çalışma kapsamında, mobilya atölyelerinden atık kumaş, 
sünger, ip ve çeşitli atık malzemeler toplanıyor.Grafik ve Tasarım Bölümü öğrencilerinin 
tasarladığı oyuncaklar, bu malzemelerle Çocuk Gelişim Bölümünce üretilerek, firmalara ta-
lep doğrultusunda satılıp döner sermaye yöntemiyle gelir elde ediliyor.Okul Müdürü Fatma 
Doğlar Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, topladıkları atıkları lisede oluşturdukları atöly-
eye getirdiklerini söyledi.Öğrencilerin boş vakitlerinde, öğretmenleri gözetiminde tasarımlar 
yaptığını belirten Dağ, şöyle konuştu:“Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 
bir okuluz. Son dönemde Müdürlüğümüz döner sermaye çalışmalarını çok destekliyor. Biz 
de bu doğrultuda geçen yıl döner sermaye işletmesini kurduk. Makine ve teçhizat temin 
ettik. Eylül itibarıyla siparişleri almaya başladık. Atölyemiz yoğun çalışıyor. Öğrenciler-
imiz hem eğitim alıyor hem de para kazanma imkanı buluyor.”Dağ, katalog hazırlayarak 
ürünlerini daha iyi tanıtacaklarını kaydetti.- “Aylık 250-300 lira kazanıyoruz”Çocuk Gelişim 
Bölümü 11’inci sınıf öğrencisi Sıla Sağlam da tüm atıkları değerlendirerek ekonomiye ka-
zandırdıklarını ifade etti.Grafik ve Fotoğraf Bölümü öğrencisi Kübra Demir ise öğretmenler-
inin desteğiyle grafik ve tasarım öğrendiklerini anlattı.Aylık 250-300 lira kazandıklarını dile 
getiren Demir, “Hem iş öğreniyoruz hem de okuyoruz. İleride üniversite okumasam bile iş 
imkanım çok fazla. Staj gördüğüm yerlerde kalıp çalışmaya devam edebilirim. Bölümümden 
memnunum.” dedi.



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER

2019 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan Fatih 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Alanı ‘NİTELİKLİ ELEMAN KALİTELİ YAŞAM’ başlıklı pro-

jesınin açılış toplantısını proje ortağımız NOSAB’ın ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Toplantımıza katılan tüm 

değerli misafirlerimize bir kez daha teşekkür eder, projemizin hayırlara vesile olmasını dileriz.

FATİH MTAL’NİN
BEBKA PROJESİ BAŞARISI



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER MİMAR SİNAN MTAL’DE

GELENEKSEL KAYNAKÇILIK
MODERN YÖNTEMLE ÖĞRENİLİYOR

BEBKA'nın "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında 460 bin liralık hibeyle Mimar 

Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine "İleri Seviye Kaynak Teknikleri Atölyesi" kuruldu.

Yıldırım ilçesindeki Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, geleneksel kaynakçılık eğitimleri okula 

kazandırılan cihazla modern yöntemlerle öğretilecek.

Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" 

kapsamında 460 bin liralık hibeyle meslek lisesine "İleri Seviye Kaynak Teknikleri Atölyesi" kuruldu.

Hibeyle, okulun Metal Teknolojisi Alanı’na1 adet yeni nesil kaynak simülatörünün yanında 4 adet gaz altı kaynak 

makinesi, 2 adet iki kollu duman emme ünitesi, 4 adet camlı kaynak masası, 5 adet kaynak siperliği ve 1 adet tek 

pistonlu kombine makas kazandırılarak öğrencilerin eğitimine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Proje kapsamında 14 öğretmen ve 300 öğrenci eğitim alacak. Bilgisayar tabanlı eğitim sistemiyle öğrenciler 

simüle edilen ortamlarda kaynak bilgilerini kullanarak pratik yapacak ve kaynak tekniklerini temsili ve üç boyutlu 

ortamda uygulayacak. 

Okul müdürü Musa İncekara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Metal Teknolojisi Alanı’nın mesleki eğitimde 

önemli bir yer tuttuğunu, projelerinin 65 proje arasından seçildiğini söyledi.



Mesleki eğitimde teknolojiyi takip etmeye çalıştıklarını ifade eden İncekara şöyle konuştu:

“Kaynak simülasyonu bizim çok önemli. Hem öğrencileri teknolojiye alıştırma adına hem de iş güvenliği 

açısından hiçbir risk olmadan, malzeme sarfiyatı gerçekleşmeden ellerinin alışmasını sağlıyor. Yeni başlayan 

öğrenciler için çok büyük bir kazanç olacak. Bu simülasyonla beraber kurslar açacağız, dışarıdan yetişkin eğit-

imini de tamamlamış olacağız. Okulumuz ve mesleki eğitim adına çok büyük bir kazanç.”

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında mesleki eğitimin bir atılım gerçekleştirdiğini belirten 

İncekara, “Mesleki eğitimde ileri bir seviyeye geçtik. BEBKA da tam zamanında bize yetişti, güzel bir destek 

sağladı. İnşallah bundan sonraki süreçte de okulumuza farklı teknolojik aletler de kazandırmayı düşünüyoruz; 

özellikle robot kollar, robot kaynak makinesi, plazma kesme makinesi gibi.” dedi.

 Yüzügüldü, şöyle devam etti:

Öğrencilerinin yüzde 70’inin kendi alanlarında çalışabildiğini ifade eden Yüzügüldü, “Özellikle otomotiv se-

ktöründe kaynakçılık çok büyük ihtiyaç. Doğru parametrelerle yapılmayan kaynak istenilen sonucu vermez. 

Doğru şekilde yetişen bir öğrenci dışarıdaki ürün, üretim kalitesini de artıracaktır, bu da ülke ekonomisine ciddi 

anlamda bir kazanç sağlayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER

YILDIRIM İMKB MTAL’DEN
TEMİZ OKULUM PROJESİ ÇALIŞMALARI

Yıldırım İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından pandemi döneminde salgınla ilgili uyarıcı ve yönlendirici 

piktogram çalışmaları yapılmıştır. 

Okulun Grafik ve Fotoğraf Alanı öğretmen ve öğrencileri okullarının görünür yerlerine (sıraya girdikleri alanlara, tören 

alanlarına, toplantı salonu, kantin ve merdivenlere) sosyal mesafe ve maske kullanımına yönelik kalıplar hazırlayıp, 

sprey boya ile boyadılar. Okul müdürü Muzaffer YİLMAZ’ın da desteğiyle yapılmış olup birçok okula bu yönde hizmet 

sunulmuştur.



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER

TOPHANE MTAL
TEKNOFEST LİSELER ARASI

İHA YARIŞMASINDA
3. LÜK ÖDÜLÜ ALDI

Liseler Arası İHA yarışmasına katılan Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa’ya dereceyle döndü. 

Yarışmada Türkiye üçüncüsü olan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.  

TÜBİTAK Liseler Arası İHA yarışması, TEKNOFEST (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali) kapsamında bu 

yıl ilk kez düzenlendi. Liseli öğrencilerden oluşan takımlar, hazırladıkları projelerle yarışmaya katıldılar. Tür-

kiye genelinde toplamda 291 takımın başvuru yaptığı yarışmada 125 takımın başvurusu TÜBİTAK tarafından 

desteklenmeye değer görüldü. 

Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yarışmada “TOPHANE AYGÖK” takımı ile mü-

cadele etti. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Gaziantep Alleben Göletinde 

düzenlenen yarışlarda teknik şartları yerine getiren 79 takımla beraber TEKNOFESTe katılmaya hak kazandı. 

TOPHANE AYGÖK takımının projesi bu kapsamda düzenlenen yarışmaların sonunda Türkiye üçüncüsü olar-

ak büyük bir başarıya imza attı. 1 Danışman öğretmen ve 5 öğrenciden oluşan ekip yarışmanın sonunda 

büyük bir sevinç yaşadı.

Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin “TOPHANE AYGÖK” takımı ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip ERDOĞAN’ın katıldığı törende Selçuk Bayraktar’ın elinden aldı. Yarışmaya Bursa’dan katılan 

ve 79 takım arasında yer alma başarısı gösteren Nilüfer İMKB Fen Lisesi ile Bursa Anadolu Lisesi’nin projeleri 

de TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görüldü.



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER

İstanbul Ataköy’de Kapalı Salon Atletizm Şampiyonasında yarışan okulumuz atletizm 

takımı sporcularından 9. sınıf öğrencimiz Gülşah CEBECİ Komple Atlet U 16 TriatlonTür-

kiye Şampiyonu oldu. Öğrencimizi kutlarız.

FAİK ÇELİK
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

ÖĞRENCİSİ
TÜRKİYE ŞAMPİYONU



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER

Yıldırım İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı 12. sınıf 

öğrencilerinden Havva ARUK UGEF tarafindan  01.02.2020 Cumartesi günü  düzenlenen  

“Uluslararası Gastronomi Festivali” Lise Kuzu kategorisinde 3. oldu.Öğrencimizin belgesini  

törenle Okul Müdürü Muzaffer YİLMAZ  verdi. Kendisini tebrik ediyor başarılarının devamını 

diliyoruz.

YILDIRIM İMKB MTAL’NİN 
ULUSLARARASI

GASTRONOMİ FESTİVALİ
YARIŞMASI BAŞARISI



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER

Ulaştırma Alanında eğitim gören öğrencilerimizin kariyer planlamalarına yardımcı olmak 

amacıyla Uludağ Üniversitesi Ali Osman SÖNMEZ MYO Lojistik Alanına ziyaret düzenlen-

miştir.

ERGİN AĞAÇ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ÜNİVERSİTE GEZİSİ GERÇEKLEŞTİRDİ



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER YILDIRIM MESLEKİ VE TEKNİK

ANADOLU LİSESİDEN
HUZUR EVİ ZİYARETİ

Okul öğrencilerimiz, toplumsal hizmet çalışmaları kapsamında, değerlerimizden olan yaşlılara 

hürmet, ilgi göstermenin gerekliliğini pekiştirmek adına, öğretmenleriyle birlikte, huzur evi ziyaretin-

de bulundular. Yaşlı amca ve teyzelerine, kış aylarının yaklaşması sebebiyle; içlik, yün çorap, eldiven  

gibi sembolik hediyeler götüren öğrenciler, aslında; huzur evi sakinlerinin yüreklerini ısıttılar. Onlara 

kitap okuyup, birlikte çaylarını yudumlayarak, bir nebze olsun, onlara düşünüldüklerini hissettirdiler. 

Öğrencilerimizi ve öncülük eden değerli öğretmenlerini yürekten kutluyoruz.



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER OSMANGAZİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

İLE BARAKLI İLKOKULU
ÖĞRENCİLERİ BİR ARAYA GELDİ

Merkezimizin Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı Zümre Öğretmenleri ve Öğren-
cileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Keles İlçemizin Baraklı İlkokulu’nda  et-
kinlik gerçekleştirdi.
Keles İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Aydın Narin’in de ziyaret ettiği etkinlikte  yaşanan 
güzel anlar etkinliğimize katılan başta Merkez Müdürümüz Sayın Dilara Aslan, Öğret-
menlerimiz ve öğrencilerimize duygu dolu saatler yaşatmıştır.Etkinliğimize katkıda 
bulunan başta Merkez Müdürümüz Sayın Dilara Aslan olmak üzere tüm öğretmen ve 
öğrencilerimize teşekkürü bir borç biliriz. 



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER

GEMLİK MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİNDEN

TİCARET VE SANAYİ ODASINA
ZİYARET

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Paşa AĞDEMİR’i, Okul Müdürümüz 

Ahu TAMDOĞAN ile Müdür Yardımcılarımız Oğuzhan ERBAY, Birol KARTI ve Yeliz ÇAKICI  

makamında ziyaret ettiler.  

Gündemimizde; Pandemi sürecindeki çalışmalarımız, gelecek dönem projelerimiz ve işbirliği 

çalışmaları yer aldı. Mesleki eğitimin niteliğinin arttırılması konusunda meslek liselerine tam 

destek veren Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Paşa AĞDEMİR’e 

misafirperverlikleri için çok teşekkür ederiz.



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER TOPHANE MTAL’DE

İSTİHDAM GARANTİLİ
MİKROMEKANİK BÖLÜMÜ AÇILDI

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Saatçi ve İşadamları Derneği (TÜSAD) arasında imzalanan işbirliği 

protokolü kapsamında planlanan Mikromekanik Bölümü Bursa’nın köklü okullarından 150 yıllık 

Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açıldı. Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-

sini ziyaret eden MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Mikromekanik bölümünün atölye in-

şaatında incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Mikromekanik alanının ülkemizin gelişmiş dünya ile rekabet edebilmesine olanak sağlayan 

mesleklerden biri olarak değerlendiren MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2023 eğitim 

vizyonu çerçevesinde sektörün talep ettiği yetkinliklere uygun olarak geliştirilen ve bu kapsam-

da nitelikli işgücü yetiştirilmesi hedeflenen mikromekanik alanı müfredatının Talim Terbiye Kuru-

lu tarafından onaylandığını söyledi.

Mikromekanik alanı stratejik öneme sahip

İmzalanan protokolde yüzde yüz istihdam garantisi öngörüldüğünü belirten Mahmut Özer, “Se-

ktörün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, otomotiv, endüstri, biyoteknoloji, uzay, havacılık ve 

saatçilik sektörü gibi birçok alanda kullanılan ve ileri teknolojinin temelini oluşturan mikromekan-

ik alanında, istihdam garantili mesleki eğitim verilecek. Mikromekanik alanının pilot uygulaması 

150 yıllık Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilecek. Mikromekanik 



mesleğini seçen öğrenciler beceri eğitimlerini TÜSAD üyesi işletmelerde yapacak. Öğrenciler 

öğrenimleri süresince dernek tarafından burs, sosyal ve kültürel katkılarla desteklenecek ve 

mezuniyetlerinden sonra da bu işletmelerde istihdam edilecek. Ülkemiz hem saatçilik alanında 

nitelikli iş gücüne kavuşacak hem de dünyada hızlı bir yükselme trendinde olan stratejik öneme 

haiz mikromekanik alanında yetkin ve üstün becerilere sahip bireyler yetiştirilecek. Tüm Saatçi 

ve İşadamları Derneği Başkanı Hayrettin Akpınar’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” 

dedi.

Yurtdışında staj ve işbaşı eğitimi 

TÜSAD olarak okuldaki laboratuvarları ve atölyeleri kuracaklarını Belirten Dernek Başkanı 

Hayrettin Akpınar, “Mikromekanik alanında öğrenim görecek öğrencilerin ve eğitim verecek 

öğretmenlerin bu alanda öne çıkan uluslararası kuruluşlarda staj ve işbaşı eğitimleri planladık. 

Ülkemizde uzun yıllardır bu alanda eğitim verilmesi için büyük bir beklenti oluşmuştu. Milli Eğit-

im Bakanlığımız tarafından bu beklentinin karşılık bulması sektörümüzde heyecanla karşılandı. 

Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” dedi. 



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER O.İ.B MTAL’DE

TÜRKİYE ‘NİN İLK 
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DALI

AÇILACAK

Türkiye’miz ilk yerli ve milli otomobilini dünyaya tanıttı. Bursa’da fabrika için hazırlıklar 

sürerken tamamen elektrikli olacak otomobilin üretiminde görev alacak nitelikli iş 

gücünü yetiştirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından, yerli ve milli bir üretimle 

gerçekleştirilecek olan bu projede ihtiyaç duyulan teknik elemanın yetiştirilmesi amacıy-

la fabrikanın açılacağı Bursa’da eğitim veren okulumuz  Motorlu Araçlar Teknoloji-

si Alanı’nda ilk kez “Elektrikli Araçlar Dalı” açılacak.  Kısa sürede müfredatı oluşturu-

lacak alan programı doğrultusunda öğretmen eğitimleri gerçekleştirilecek ve bu alana 

önümüzdeki eğitim-öğretim yılında Liselere Geçis Sistemi (LGS) kapsamında sınavla 

öğrenci alınacak.

Okulumuzda yeni açılacak elektrikli araçlar dalında öğrencilere hibrit araçlar, elektrikli 

araçlar, hidrojenle çalışan araçlar, pil teknolojisi, elektrikli motorlar, sensörler, görüntü 

işleme, led teknolojisi, CCTV (Kapalı Devre Kamera Sistemleri),  mekanik sistemleri, 

şarj istasyonları teknolojisi, elektroliz teknolojileri ile ilgili yetkinliklerin kazandırılacak.

Yaptığı açıklamada yerli otomobile teknik eleman desteği müjdesini veren Milli Eğit-

im Bakanımız  Sayın Ziya Selçuk, “Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm toplumu-



muzun heyecanını biz de paylaşıyoruz.” dedi. Türkiye’nin otomobilini üretecek nitelikli iş 

gücünün yetiştirilmesi için süratle çalışmaların başladığını duyuran Bakan Selçuk şöyle 

devam etti:”Bakanlık olarak Mesleki ve Teknik eğitimi yeniden yapılandırırken ülkemizin 

ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz. Bu kapsamda çok sayıda yeni projeyi son 

bir yılda başarılı bir şekilde uygulamaya koyduk.Bakan Yardımcım Mahmut Özer’in 

koordinasyonunda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz çalışmalarına 

başladı. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı itibariyle bu alana ilk öğrencilerimizi alacağız.” 

dedi.Yerli ve milli ilk otomobilimize katkıda bulunma şerefini ve gururunu yaşıyoruz, 

göreve hazırız. Bize bu onuru ve gururu yaşatan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya 

SELÇUK’a, Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut ÖZER’e, Bursa Valimiz Sayın Yakup 

CANBOLAT’a, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Sabahattin DÜLGER’e,  OİB Yönetim 

Kurulu Başkanımız Sayın. Baran ÇELİK’e, Başkan Sayın Orhan SABUNCU’ya, Genel 

Sekreteri Sayın Mümin KARACAKAYALILAR’a, tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, 

velilerimize  ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz.



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER HACI SEVİM YILDIZ-2

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
AHİLİK HAFTASI

2019 Yılı Ahilik Haftası Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nin düzenlediği bir 

programla kutlandı. Törenimize katılan Bursa İl Ticaret Müdürü Sayın Zübeyir TOKGÖZ’e, BESOB 

Başkanı Sayın Arif TAK’a, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Durmuş AYDIN’a, İlçe Milli Eğit-

im Şube Müdürümüz Sayın Ali DOĞRU’ya, İnegöl Esnaf Odaları Temsilcilerine, değerli okul idarecisi 

ve öğretmen arkadaşlarımıza ve İnegöl basınına teşekkür ederiz.



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER

DEMİRTAŞPAŞA MTAL’DEN
ANLAMLI ETKİNLİK

Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nden anlamlı etkinlik.

Engelliler haftası etkinlikleri kapsamında ;Okulumuz Elektrik-Elektronik Alanı Tarafından Engel-

lilere yönelik hazırlanmış projede, öğrenci ve öğretmenlerimiz Bursa Bilim ve Teknoloji Merkez-

inde projelerini tanıtmış, engelli öğrencilerle çalışma gerçekleştirmişlerdir. Oldukça verimli geçen 

etkinlik günlerinde engelli vatandaşlarımızda çeşitli elektronik devre uygulamaları yapmışlardır.



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER

Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kariyer günleri kapsamında 4B Mühendis-

lik Genel Müdürü Eray ERTEN’nin yeni ufuklar açan keyifli sunumu öğrencilerimiz 

tarafından ilgi ile takip edildi.

4B MÜHENDİSLİK GENEL MÜDÜRÜNÜ
OKULUMUZDA AĞIRLADIK



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER

Okulumuzda Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla öğrencilerimizin temizlik alışkanlıklarını 

geliştirmeye yönelik bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirme kapsamında; ağız ve diş sağlığı, hijyen ve kişisel temizliğin önemi ve nasıl 

yapılacağı konusu ele alındı.

TEV HAYRİ TOKAMAN MESLEKİ VE 
TEKNİK ANADOLU LİSESİNDE

HİJYEN-KİŞİSEL TEMİZLİK
SEMİNERİ



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER

BURSA’NIN ÖNCÜ MARKASI MİNTEKS
NİLÜFER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNDE

Nilüfer Mesleki Eğitim Merkezi olarak Kariyer Günleri kapsamında, Bursa’nın öncü mar-

kası Minteks’in yönetim kurulu başkanı Özkan İrman’ı okulumuzda ağırladık. Özkan Bey 

ekmek kazanma mücadelesini, Mezeci Çırağı iken kalfalıktan ustalık ve üniversiteye 

uzanan başarılı bir iş insanı olma mücadelesini deneyimlerinden yola çıkarak yazarlık 

sürecini başarılı bir sunumla gençlerimize aktarmıştır.

Girişimci ruhunun kendisini getirdiği yeri dinlerken motor, makine, mobilya ve metal alanı 

öğrencilerimiz kendileri gibi çıraklıktan gelen bir iş insanının nasıl başarıya ulaştığını büyük 

bir şevk ve dikkatle dinlemişlerdir.

Öğrencilerimize girişimcilik ruhunu aşıladığı, hayal dünyalarını zenginleştirdiği ve onlara 

bir umut ışığı yaktığı için Özkan İrman’a çok teşekkür ederiz.



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER

SAYIN PROF. DR. ORHAN KURAL
ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTU

Sayın Prof. Dr. Orhan KURAL Osmangazi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 

Öğrencilerimizle Buluştu Prof. Dr. Orhan KURAL ; 20/02/2020 Tarihinde Okulumuz Çok 

Amaçlı Salonunda;  117 öğrencinin 17 öğretmenin  ve   İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz 

Sayın Mustafa SAYIN, Şube Müdürümüz Sayın Hacı ONGUN katıldığı bir konferans 

verdi. Konferansın Ana Temaları !Doğa ve Sevgisii, Vatandaşlık Görevleri ve Sorum-

luluk, Aşırı Tüketim, İsraf ve Her Türlü Bağımlılıkla Mücadele. Kendi hayatından ve 

alışkanlıklarından bahseden Sayın KURAL, dikkat çekici ve düşündürücü bir anlatımla 

öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi adeta büyüledi.Çevreye ve dünyaya karşı sorumlu-

luklarımız konusunda farkındalık uyandırırken, satırlarının arasına her türlü kötü alışkan-

lıklara karşı, mücadele etmenin gerekliliğini ve önemini eklemeyi unutmadı. Konferansın 

sonunda tüm katılımcıları ayağa kaldırarak, tüketimdeki alışkanlıkları iyileştireceğimize 

dair yemin ettirdi. Hafızamıza,  doğaya ve tüm canlılara zarar vermekten kaçınacak 

tüketim alışkanlıkları edineceğimiz notlar kazıyan  Hocamıza, hayata bakış açımıza 

sağladığı katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Prof. Dr. Orhan KURAL’ı Okulumuzda 

görmek, tanışmak ve Ondan ders almak onur vericiydi .Tekrar ağırlamak ve daha fazla 

öğrencimizle buluşturmak bizleri mutlu edecektir. Bizleri Değerli Hocamızla buluştur-

mak için destek veren Bursa’lı  Sanayicilerimizden Sayın  Tayfur COŞKUNÜZER’e de 

katkılarından dolayı şükranlarımızı sunarız.



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER

Okulumuz öğrencilerine yönelik olarak Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yaşar 

Dursun AY tarafından “Bağımlılık” konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Seminer boyun-

ca; Yeşilay Cemiyeti’nin tanıtımı, Bağımlılık Yapan Maddeler, Bağımlılık Süreci, Sigara 

Bağımlılığı ve Etkileri, Alkol Bağımlılığı ve Etkileri ve Uyuşturucu Bağımlılığı ve Etkileri 

başlıklarına değinilmiştir.

NİLÜFER MESEM’DE
YEŞİLAY’DAN

 ‘‘BAĞIMLILIK SEMİNERİ’’



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER

HACI SEVİM YILDIZ-2 MTAL
KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİĞİ

Kariyer Günlerinde 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılının ilk konuğu KAMSAN Firmasının 

sahibi Kamuran TANRIVERDİ oldu. Kendisi mesleki tecrübelerini ve girişimcilikle ilgili tavsi-

yelerini öğrencilerimizle paylaştı. Öğrencilerimizin sorularını yanıtladı. Programın sonunda 

Okul Müdürümüz Sedat PASLI günün anısına konuğumuza bir plaket takdim etti.



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

tarafından  yürütülen Başarının Anahtarı 

Programı kapsamında, okulumuz öğrencil-

eri ile  ile Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Arif KARADEMİR okulumuz Radyo 

Televizyon Alanı öğrencilerinden Sema 

ÜSTÜNTAŞ moderatörlüğünde, biraraya 

geldiler.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörümüz, 

öğrencilere tavsiyelerde bulunurken, Teknik 

Üniversite hakkında  da bilgiler verdi. Rek-

tör Karademir; Bursa Teknik Üniversitesinin 

YÖK tarafından “Robotlar ve Akıllı Sistem-

ler” konusunda ihtisaslaşacak üniversite seçildiğini ifade ederek bilgi paylaşımında bulundu.

Yunusemre Gençlik Merkezi, Bursa Teknik Üniversitesi  ve  Yıldırım MTAL işbirliği ile 

gerçekleşen programda; bilim ve teknolojinin doğuşu ve gelişimi, bilgi, rekabet, eğitim sis-

temi ve gençlik konuları ele alındı. Sayın KARADEMİR’e ve Yunus Emre Gençlik Merkezi 

çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRÜNÜN YILDIRIM MTAL SEMİNERİ



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER HASAN CELAL GÜZEL

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNDE
KARİYER GÜNLERİ

Milletvekili Av. Osman Mesten ‘’Mustafakemalpaşa Hasan Celal Güzel Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi kariyer günleri etkinliklerinde öğrenci kardeşlerimizle hukuk ve ahlak konu-

sunda verimli bir söyleşi gerçekleştirdik. Hedeflere ulaşmanın en önemli yapı taşlarından 

biri de iyi bir kariyer planlamasıdır. Ama hepsinden daha da önemlisi; erdemli, yüksek ahlak-

lı, değerlerimizi bilen bireyler olarak değerlerimizi önceleyen planlamalar yapmalıyız.” dedi.

Yoğun programlarında Okulumuza ayırdıkları zaman için Sayın Milletvekilimiz Av. Osman 

Mesten’e, İl Başkan Vekili Sn. Mustafa Sayılgan’a, İl Başkan  Yardımcıları İdris Berkcan’a 

ve Salih Bahadır’a, İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu’na çok teşekkür ederiz.



MESLEKİ
EĞİTİMDEN
HABERLER

Bursa Zübeyde Hanın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri 

Alanı öğrencilerinin hazırladığı ‘SANDIKTAN ÇIKAN  ZARAFET’ isimli defile ,defilenin 

gerçekleştirildiği 1326  PANAROMA  FETİH  MÜZESİ ziyaretçilerinin ilgisini çekti.

Geçmişten günümüze el emeği göz nuru yüz yıllık bindallı, altmış beş yıllık gelinlik ile bir-

likte toplam otuz beş parçanın sergilendiği defile renkli görüntülere sahne olurken , göster-

im sonunda öğrenciler ayakta alkışlandı.

 ZÜBEYDE HANIM MTAL’DEN
DEFİLE

‘‘SANDIKTAN ÇIKAN ZARAFET’’



ARALIK 2020

Bu Yayın
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü Adına
Yıldırım Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Tarafından Hazırlanmıştır.


