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‘‘En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir.

Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır.

Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur.’’
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     2023 Eğitim Vizyonu içinde geniş ve önemli yer bulan mesleki eğitim; tüm yönetim kademelerimiz ve top-
lumun her kesimi için öncelikli konuma gelmiştir. Bu doğrultuda belirlediğimiz yol haritası ve Bursa’nın mesleki 
eğitimdeki potansiyelini dikkate alarak oluşturduğumuz strateji çerçevesinde; mesleki ve teknik eğitime atfedi-
len değerin artırılması, eğitim ortamları ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin 
güçlendirilmesi ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesi; öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

     Sayın Bakanımız’ın ve Sayın Valimiz’in himayelerinde imzalamış  olduğumuz işbirliği protokolleri ile yerel 
ve ulusal paydaşlarımızla planlayarak hayata geçirmeye başladığımız çalışmalar; bu hedeflerimize ulaşmamızı 
kolaylaştırmakta, yapılan çalışmaların sürdürülebilir hale gelmesine katkı sağlamaktadır.

     Mesleki ve Teknik Eğitim alanında Bursa’da yakalanan ve tüm paydaşlarımızı da içine alan bu rüzgârda en 
büyük pay sahipleri; okullarımız, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizdir. Onların çok değerli emekleri ve büyük bir 
özveri ile gönülden gerçekleştirdikleri çalışmalar;  hepimizi heyecanlandırmakta, sadece şehrimiz için değil 
ülkemiz için de “model” haline gelmektedir.

     Bu almanak;  sadece mesleki ve akademik  etkisinin yanında sosyal ve kültürel  alanda da yansımaları  
bulunan, tüm okullarımız ve Bursa Mesleki Eğitimi için övünç kaynağı olmuş tüm bu çalışmaların geniş kitlelere 
ulaşımını kolaylaştırmak ve mesleki eğitim hafızasını güçlendirmek amacıyla kaleme alınmıştır. 

      Umut ediyorum ki; mesleki eğitim Bursa’dan başlayarak  ülkemiz genelinde  hakettiği değeri alacak, 
sürdürülebilir kalkınmanın temeli olan nitelikli işgücü ihtiyacı, geliştireceğimiz işbirlikleriyle karşılanacaktır. 

      Mesleki eğitimin gelişimine yürekleriyle destek veren tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyor; bu almanağın 
hazırlanmasında emeği geçen tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. 

                                                                                                                            Sabahattin DÜLGER
                                                                                                            Bursa İl Milli Eğitim Müdürü

SUNUŞ
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     Bakanlığımız’ın gelecek projeksiyonu için büyük önem taşıyan 2023 Eğitim Vizyonu’nun açıklanmasıyla 
birlikte; mesleki ve teknik eğitim alanında kısa sürede çok önemli adımlar atılmış, mesleki eğitim verilen tüm 
alanlarda ilgili sektörlerle işbirliği seferberliği başlatılmıştır. 

      Mesleki ve Teknik Eğitim; ülkemizde sadece eğitimle ilgili bir mesele değildir, bunun çok ötesinde kendisini 
“dünya lideri” olarak konumlandırmayı hedefleyen ülkemiz için de hayati derecede önem taşımaktadır. Bursa; 
mesleki ve teknik eğitim alanındaki tüm çalışmalarını bu bilinçle yürütmektedir.

       Üretim gücü, ihracat kapasitesi, tarihi konumu ve geleneksel kültürü ile ülkemiz için çok özel bir yere sahip 
olan Bursa’da başlatılan çalışmaların, mesleki ve teknik eğitim için çok büyük katkılarının olduğu; Bakanlığımız 
tarafından da sıklıkla vurgulanmaktadır. 

      Bakanlığımız’ın ortaya koyduğu vizyon, İl Milli Eğitim Müdürümüz’ün destekleri ve mesleki eğitimin her 
kademesinde görev alan yönetici ve öğretmenlerimizin çok değerli emekleri ile hayata geçirdiğimiz çalışmaların 
okullarımıza, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize dokunduğunu görmek; gençlerimiz için yol gösterici olduğunu 
bilmek; heyecanımızı arttırmakta, bizleri “daha iyisi” için motive etmektedir.

      Mesleki ve teknik eğitimin içine girdiği zihniyet dönüşümü çerçevesinde İlimizde gerçekleştirilen ve öne çıkan 
çalışmaları içeren bu yayın; 2023 yolunda bir “hafıza durağı” niteliği taşımaktadır.

     Mesleki  ve  teknik eğitimin gelişimi için  Bursa adına  katkı sunan tüm paydaşlarımızla birlikte almanağın 
hazırlanmasında ve yayına sunulmasında emek veren Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin çok değerli 
yönetici, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum.

                                                                                                                                 Bülent ALTINTAŞ
                                                                                                         Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürü

SUNUŞ
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2023 Eğitim Vizyonu Açıklandı

Ziya SELÇUK “Meslek Okullarındaki Çocuklarımız İçin Müjdelerimiz Olacak”
MEB, İstihdam Garantili Mikromekanik Eğitimine Öğrenci Alacak

Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü (Fiat Atölye/Laboratuvarları Protokolü)

Bursa 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Tüm Paydaşların Katılımıyla Gerçekleştirildi

Bursa Valiliği ile Bursa Ticaret Borsası Arasında İmzalar Atıldı

Bursa Teknik Eğitimine BEBKA Desteği

EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimleri

BUSİM Projesi Uygulamaya Geçti

Mesleki ve Teknik Eğitimde Mobilya Çalıştayı Protokolü İmzalandı

Mesleki Eğitim Söyleşileri 1 / BTSO Başkanı İbrahim BURKAY

Mesleki Eğitim Söyleşileri  2 / UİB Başkanı Yunus AYDIN

Mesleki Eğitim Söyleşileri 3 / RUMELİSİAD Başkanı Ömer KUMOVA

Mesleki Eğitim Söyleşileri 4 / ELSİSAN A.Ş. Başkanı Abdullah BAYRAK

Mesleki Eğitim Söyleşileri 5 / BEYÇELİK Holding Başkanı Faik ÇELİK

Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde BİSİAD Semineri

Tophane MTAL 150. Yılını Kutlayacak

Tematik Mobilya Lisesi Toplu Protokol İmza Töreni

Necatibey MTAL, BEKSİAD ve SODEXO Firmaları ile İşbirliği Protokolü İmzaladı

Mesleki Eğitim ve Sektör İşbirliği

Atatürk Otomasyon Marmara Robot Olimpiyatlarından  Dereceyle Döndü

Otofest 2018 Sektörle Öğrencileri Buluşturdu

Necatibey MTAL’de Montessori Projesi Ulusal Ajansdan Kabul Gördü

Faik ÇELİK MTAL Türkiye Şampiyonu

BUTUR Turizm Fuarı Yemek Yarışması

Genç Mobilya Tasarımcıları Tüyap Fuarında

İmos İşbirliği ile İnegöl Mobilya Fuarı Ziyareti

Akıl ve Zekâ Oyunlarında Bursa İl Finali Yapıldı

Liseler Arası Moda Tasarım Yarışması

Hüseyin Özdilek MTAL Liseler Arası Moda Tasarımı Yarışması

Nilüfer Hatun MTAL Pasta Yarışması

Hüseyin Özdilek 2018 Kariyer Günleri

Faik Çelik MTAL’de Kariyer Günleri

Hüseyin Özdilek MTAL Tekstil ve Giyim Alanları ‘Eat Desen Tasarımı’ Semineri

Tekstil Sektöründe Eğitimin Önemi

Numune Kumaş Dokuma Makinelerinin Kurulumu ve Eğitimi

Yalın Düşünce Eğitimi

Sıfır Atık Projesini Meslek Liseli Ailelerimizle Paylaştık

Kırcali MTAL Ailelerle Buluşuyor

İnegöl Nene Hatun MTAL Öğrencilerinden Şehit Annelerine Anlamlı Etkinlik

Hacı Sevim Yıldız-2’nin Usta Elleri

Hüseyin Özdilek MTAL’de Yılsonu Karma Ürün Sergisi

Nilüfer Hatun MTAL Spor Salonu Renkleniyor

Osmangazi İMKB’den Galatasaray Basketbol Altyapı Takımına Yıldız Adayı

Hamidiye MTAL’de Dünya Gıda Günü Kutlamaları

Tev Hayri Tokaman’da Dünya Diyabet Günü
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2023 Eğitim Vizyonu Açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Eğitim Vizyonu’nun 

hayırlı olmasını dileyerek, eğitim ve öğretimin, hükü-

mete geldikleri günden beri önceliklerinin en başında 

yer aldığının altını çizdi. Millî Eğitim Bakanlığının büt-

çesini 7,5 milyar liradan 92,5 milyar liraya yükselttik-

lerini hatırlatan Erdoğan, 16 yılda eğitimin fiziki altya-

pısını geliştirmek, önceki dönemlerin yasakçı baskıcı 

zihniyetlerinin izlerini silmek için çok çalıştıklarını an-

lattı. Milletin teveccüh gösterdiği kurumların önünü 

kesmek için uygulamaya konmuş 8 yıllık kesintisiz 

eğitim, katsayı gibi ciddi sıkıntıları kucaklarında bul-

duklarını aktaran Erdoğan, 60-70-80 kişilik sınıflar-

dan, öğretmensiz geçen derslere kadar pek çok sorun 

olduğunu anımsattı. Öncelikle zorunlu eğitimi 12 yıla 

Cumhurbaşkanı  Recep  Tayyip  Erdoğan ve Millî  Eğitim  Bakanı Ziya Selçuk, Beştepe Millet

Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı´na katıldı.

çıkardıklarını belirten Erdoğan, “Katsayı zulmü başta 

olmak üzere öğrencilerimizin üniversiteye girişlerinde 

adaletsizliklere yol açan uygulamalarını ortadan kal-

dırdık. Milletimizin talebi doğrultusunda Kur´an-ı Ke-

rim, Siyer-i Nebi, Arapça gibi dersleri tüm okullarda 

seçmeli olarak okutulabilir hale getirdik.” diye konuş-

tu. Fatih Projesi ile hem okulların hem de öğrencile-

rin teknolojik altyapısını yenilediklerini kaydeden Er-

doğan, bu kapsamda 1,5 milyon tablet dağıttıklarını, 

432 binin üzerinde sınıfa etkileşimli tahta yerleştiril-

diğini dile getirdi. 290 bine yakın yeni derslikle kala-

balık sınıfları tamamen, ikili öğretimi de büyük ölçüde 

ortadan kaldırdıklarını aktaran Erdoğan, 607 bin yeni 

atanan öğretmenle toplam öğretmen sayısını 920 bi-

nin üzerine çıkardıklarını bildirdi.
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    “Eğitim öğretim meselesi,
özünde bir insan  meselesidir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimin içeriğinin geliştiril-

mesi konusunda da adımlar attıklarını ifade ederek, 

şöyle devam etti: “Müfredattan sınav sistemlerine 

kadar çok sayıda farklı projeyi hayata geçirmiş ol-

mamıza rağmen, bu konuda arzu ettiğimiz ilerlemeyi 

kaydedemediğimizi bir öz eleştiri olarak her fırsatta 

ifade ediyorum. Önümüzdeki dönem bugün tanıtımını 

yapacağımız 2023 Eğitim-Öğretim Vizyonu ile eğitim-

de hedeflediğimiz seviyeye inşallah çıkacağımıza ina-

nıyorum. Bizim gözümüzde eğitim öğretim meselesi, 

özünde bir insan meselesidir. İnsana dair olumlu ve 

olumsuz her şeyi eğitimin içinde bulmak mümkündür. 

Rabbimiz Kur´an-ı Kerim´de bize ´Hiç bilenle bilme-

yen bir olur mu´ diye sesleniyor. İnsana yazmayı ve 

bilmediklerini öğreten Rabbimizin bize emrettiği şekil-

de hayatımızı ilme ve öğrenmeye adamak hepimizin 

görevidir. Bunun için eğitim öğretim bir yönüyle milli-

dir ama aslında cihanşümul bir sistemdir. ´İlim Çin´-

de bile olsa gidip arayınız, alınız´ tavsiyesi bir yönüyle 

eğitimin evrenselliğine işaret ediyor.” Ecdadın, mede-

niyetin ışıltılı şehirlerine, dünyanın her yerinden ilim 

insanlarını topladıklarına işaret eden Erdoğan, geliş-

miş ülkelerin başarılarındaki en önemli unsurlardan 

birinin de güçlü eğitim sistemleri olduğunu vurguladı.

“Öğretmenlerimiz   fedakarca     gö-
rev yapan birer kahramandır”

Erdoğan, eğitim denildiğinde öğretmenlere ayrı bir 

parantez açılmazsa hem konunun eksik bırakılaca-

ğını hem de bu mesleğe haksızlık edileceğini vur-

gulayarak, “Bizim kültürümüzde öğretmenlerimizin 

üzerimizdeki hakkı neredeyse anne ve babalarımızın 

seviyesindedir.” dedi. Özellikle Anadolu kültüründe el 

öpmenin yaygınlığına işaret eden Erdoğan, otoriter 

yapının egemen olduğu bölgelerde ayak altı öpmenin 

bile söz konusu olduğunu söyledi. Erdoğan, şunları 

kaydetti: “Bizim kendi değerlerimizde, İslami anlayı-

şımızda böyle bir şey var mı, yok. Ben el öptürmem, 

böyle bir huyum, böyle bir anlayışım yok. Çocuklara 

hep şunu söylerim, ´Annenin, babanın bir de hocanın 

elini öp, başka kimsenin elini öpme.´ Bunun dışın-

da asla. Parası var diye öp, bizim buradaki atamızdır 

diye öp, yok. Sadece anne, baba, hoca. Ben annemin 

ayağının altını da öperdim. Çünkü, cennet annelerin 

ayakları altındadır da onun için. Anacağım ayağını çe-

kerdi, ´Bana cennetin kokusunu çok mu görüyorsun 

anam´ derdim. O başka bir şey. Bizim bu kültürü, 

bu terbiyeyi almamız esas. Bu sebeple, hangi maka-

ma gelirsek gelelim, hangi sosyal statüye yükselirsek 

yükselelim öğretmenlerimize hürmeti asla eksiltme-

yiz, yitirmeyiz.

“Yeni sistemin ruhuna uygun re-
formlar gerçekleştireceğiz”

Milli Eğitim Bakanlığını daha da güçlendirdiklerine 

dikkati çeken Erdoğan, eğitimde yeni yönetim siste-

minin ruhuna uygun reformlar gerçekleştireceklerini 

söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğitim yönetimin-

de ehliyet ve liyakat olmazsa olmazımızdır. Bakanlığın 

en üst yöneticilerinden okul müdürlerimize kadar tüm 

yönetim kademelerimizi bu anlayışla ve dış müdaha-

lelere kapalı bir şekilde çalışır hale getireceğiz.” dedi. 

Enerjisi ve birikimi yüksek olanlarla hedeflere hızlı 

şekilde yol alacaklarını anlatan Erdoğan, okul yöne-

ticiliğinin adanmışlık istediğini ve gönül işi olduğunu 

vurguladı. Erdoğan, kimsenin bu parametrelerin dı-

şında bir sebeple görev talep etme hakkını kendinde 

görmemesi gerektiğini kaydetti. 
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 “Şahıslarla kaim olmayan kalıcı bir 
program ortaya çıktığını düşünü-
yorum”

Vizyon belgesinin neticelerini her yıl kademe kademe 

almaya başlayacak, inşallah 2023´te de yüzde 100 

sonuca ulaşmış olacağız. Şahıslarla kaim olmayan ka-

lıcı bir program ortaya çıktığını düşünüyorum. Bu atı-

lımla gençlerimize emanet edeceğimiz 2053 ve 2071 

vizyonları için sağlam bir altyapı kurmuş olacağız. 

Gençler unutmayın, geleceğin Alparslan´ı olamaya 

hazır olun. Geleceğin Fatihleri olmaya hazır olun. 21 

yaşında hangi ruh dinamizmine sahipse sizin de onu 

yakalamanız lazım. Bu adımla yola çıkacağız. Onun 

için bizim çok daha büyük gönül fetihlerini gerçekleş-

tirmemiz mümkün.”

“Hepimiz sorumluyuz ve hepinizin 
desteğine ihtiyacımız var”

Selçuk, sorumluluklarının çok büyük olduğunu belir-

terek, “Ben daha göreve gelir gelmez, ilk gün öylesine 

yüksek bir beklenti çıtası koydunuz ki oysa ben bir 

kelime, cümle bile kurmamıştım. Hayalleriniz, umut-

larımız bu beklentiyle eşleşti ve Türkiye´nin ortak bir 

beklentisi oluştu.” dedi. “Eğitim bir millet, bir ülke 

ödevidir. O yüzden hepimiz sorumluyuz ve hepinizin 

desteğine ihtiyacımız var.” ifadesini kullanan Selçuk, 

sözlerini şöyle sürdürdü: “Diyebilirsiniz ki ´Bu sefer 

farklı olan ne?´ Aslında bizi böyle 3 yıllık bir yol ha-

ritası sunmaya kimse zorlamadı. Bunu özellikle bir 

taahhüt altına girmek için ekip arkadaşlarımızla be-

raber özellikle istedik. İstedik ki bu 3 yıl içerisinde bir 

belirsizlik olmasın, aileler, çocuklar huzursuz olmasın. 

İstedik ki bir hesap verebilirlik olsun. İstedik ki ilk kez 

felsefesiyle, teorisiyle, yöntemiyle kapsamlı bir eğitim 

dönüşümü olsun. Ve bunun yapılmasını da bir sistem 

teorisi üzerinden kuralım, gerçekleştirelim.  

“Sistemin bütün bileşenlerini bir-
likte dönüştürüyoruz”

Bakan Selçuk, bu yolu alabilmek için tıpkı şekerin su-

yun içine sızması gibi yeni becerilerin de eğitim sis-

teminin içine sızması gerektiğini dile getirdi. Selçuk, 

“Bu bağlamda bizim kendimize gerçekten sorular 

sormamız gerekiyor. Bildiklerimizle, öğrendiklerimizle 

ne yapabiliyoruz, ne olabiliyoruz. Verilen eğitim nasıl 

bir dünyaya yol açıyor? Burası çok önemli.” ifadelerini 

kullandı. 

“Amacımız bizden ama bizden fark-
lı olan çocuklar yetiştirmek”

Dünyanın en iyi eğitim sistemlerinden mezun olan, 

en iyi üniversitelerini bitiren insanların 2007´de kendi 

çıkarları için dünya ekonomik krizini çıkardığını akta-

ran Selçuk, şöyle konuştu: “Bilgi vardı, eğitim vardı 

ama ahlak yoktu. Şimdi bu anlamda bizim bir gaye-

miz, amacımız var ve bu amacımız göz aydınlığımız 

olan çocuklarımızı geleceğin dünyasına hazırlamak, 

mana ve maddeyi kuşatan çift kanatlı bir perspektif-

ten hareket etmek, bizden ama bizden farklı olan ço-

cuklar yetiştirmek. Burası da önemli çünkü bizim gibi 

olduklarında zaten gelecek tasavvurlarını da kısıtlamış 

oluyoruz. Bu sefer farklı dedik çünkü sistemin bütün 

bileşenlerini birlikte dönüştürüyoruz. Yani senkronize 

olarak fiziksel altyapı, içerik altyapısı, finansal altya-

pı hepsini birlikte dönüştürüyoruz.” Bunun Cumhur-

başkanı Erdoğan´ın öncülüğünde yapıldığını vurgu-

layan Bakan Selçuk, “Biz bir millet ödevi yapacağız, 

mutabakat sağlayarak, gönül köprüleri inşa ederek 

yapacağız. Nicelikten niteliğe doğru giden 3 yıllık bir 

perspektifi, 3 aşamalı bir dönüşümü birlikte gerçek-

leştireceğiz.” diye konuştu.
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Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa’daki programı kapsamında mesleki 
eğitim alanında düzenlenen iş birliği protokolü imza törenlerine katıldı. 
Okul ziyaretlerinde bulunan Selçuk, eğitim yöneticileriyle bir araya geldi.

Ziya SELÇUK “Meslek Okullarındaki
Çocuklarımız İçin Müjdelerimiz Olacak”

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, programı kapsamında 

ilk olarak Bursa Valiliğini ziyaret etti. Daha sonra Bur-

sa Ticaret ve Sanayi Odasında, “Mesleki Teknik Eği-

timin Yaygınlaştırılması İş Birliği Protokolü”nün imza 

törenine katılan Bakan Selçuk, burada yaptığı konuş-

mada, artık “Mesleki ve teknik eğitim önemlidir.”

demekten vazgeçtiklerini belirterek, bunun ötesinde 

icraat anlamında bir dönemi şahlandırmak istedik-

lerini ifade etti. Mesleki ve teknik eğitimin ilerleyen 

günlerde zihniyet olarak büyük bir dönüşüm içine gi-

receğini vurgulayan Selçuk, bu konuyu hep beraber 

yücelteceklerini anlattı.
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Mesleki ve teknik eğitimle ilgili mesafe almayı, dünya 

ile rekabet etmek için daha da güçlü bir altyapıya ka-

vuşmayı hep birlikte başaracaklarını belirten Selçuk, 

“Biz işin içine girdikçe bunu çok rahatlıkla yapabile-

ceğimizi görüyoruz. Desteklerinizi, dualarını bekliyo-

ruz. Eğer buradaki çalışmanın sonunda ortaya çıka-

cak ürünleri de hep birlikte takip edersek, sadece bir 

protokol    imzalamanın   ötesinde   bunların  etki 

analizlerini de izleme fırsatı bulursak o zaman çok 

daha değerli kılacağız. Bu örneği de inşallah Türki-

ye´nin diğer şehirlerine model olarak göstereceğiz.” 

diye konuştu. Konuşmaların ardından Milli Eğitim Ba-

kanı Selçuk ile BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, 

Mesleki Teknik Eğitimin  Yaygınlaştırılması  İş Birliği 

Protokolü´nü imzaladı.

Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, mesleki 

ve teknik eğitimden anladıkları içeriği de dönüştür-

meleri ve yeni bir paradigmayla meseleyi farklı bir şe-

kilde omuzlamaları gerektiğini gösterdiğini kaydeden 

Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim Millî Eğitim 

Bakanlığına gelişimin eğer iki-üç amacı varsa bunlar-

dan başta geleni de Sayın Cumhurbaşkanımızın lider-

liğinde mesleki ve teknik eğitimdir. Bu konu Türkiye´-

nin sadece eğitimiyle alakalı bir mesele olmanın çok   

ötesinde   ekonomisinin   ve   demokrasisinin 

gelişimi için  hayati derecede bir önem taşıyor. Önü-

müzdeki günlerde meslek okullarında okuyan çocuk-

larımız için çok farklı müjdelerimizin olduğunu izleye-

ceksiniz, göreceksiniz. Bu anlamda mesleki ve teknik 

eğitime dair olan projelerimizin sadece Bursa’da değil, 

tüm Türkiye´de ilerleyeceğini göreceksiniz. Bursa, ih-

racat, gelenek, tarihsellik açısından çok özel bir yere 

sahip. Eğer mesleki ve teknik eğitim Türkiye´de yeni 

bir dönemi çok güçlü bir şekilde başlatacaksa Bursa´-

nın katkısı bunda çok büyük olacak.” 
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Bursa´da, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini 

ziyaret eden Bakan Ziya Selçuk, okulun konferans sa-

lonunda düzenlenen “Mesleki Eğitim İş Birliği Protoko-

lü”nün imza törenine de katıldı. Törende konuşan Sel-

çuk, Türkiye´nin mesleki ve teknik eğitim anlamında 

büyük bir yükselişe geçeceğini söyledi. Bakanlık ola-

rak birçok konuyla ilgilendiklerini, pek çok şeyin daha 

iyi yapılabilmesi için uğraştıklarını belirten Selçuk, 

“Şimdiye kadar çok güzel işler yapıldı. Ben eğitimde 

sürekli olumsuz bir bakış açısının doğru olmadığını 

düşünüyorum. Yani ´Türkiye´nin eğitim sistemi sıfır 

noktasında, hiçbir şey yapılmıyor, hiçbir şey başarıla-

mıyor.´ Bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. 

Türkiye birçok iş yaptı ve 1, 2, 3 diye yapılan işlerin 

üzerine biz 4, 5, 6 diyoruz. Sadece Türkiye´nin kendi 

içinde memnun olmasını yeterli bulmuyoruz. Türki-

ye´nin küresel rekabete hazır olup olmadığını temel 

ölçüt olarak almak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Selçuk, ekip arkadaşlarıyla mesleki ve teknik 

eğitime zamanın ruhuna, dünyadaki bilimsel ve 

teknolojik gelişmelere uygun bir şekilde yeni bir 

mantaliteyle, yeni bir paradigmayla bakmaya 

gayret ettiklerini anlattı. Mesleki ve teknik eği-

tim konusunda iş dünyasından yoğun talep gel-

diğine dikkati çeken Selçuk, şöyle devam etti: 

“Biz bir adım attığımızda çevremizdeki iş dün-

yasından insanlar, iş insanları, akademik dünya, 

öğretmenlerimiz, sevgili meslektaşlarım hepsi 

koşar adım bize geliyorlar ve inanın yetişemiyo-

ruz. Mesleki ve teknik eğitimdeki taleplere yeti-

şemiyoruz. ´Önümüzdeki süreçte biz de bu yeni 

modelde okullar kurmak istiyoruz, biz de destek 

olmak istiyoruz, iş garantili meslek liseleri ihdas 

etmek istiyoruz´ biçiminde çok büyük bir talep 

var Türkiye´de. Bu talebin artarak devam edece-

ğini ve buradaki klipte (törende izletilen meslek 

liseleri tanıtım filmi) izah edilen biçimde bir ülke 

motivasyonu ortaya çıkacağını düşünüyorum.

 

İş garantili
meslek liseleri
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MEB, İstihdam Garantili
Mikromekanik Eğitimine Öğrenci Alacak

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak sektörün 
ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak mesleki ve teknik 
eğitim verilen alanları yeniden yapılandırdıklarını ifade 
etti. Özellikle sektörlerin talep ettiği ve ihtiyaç olan 
ancak eğitim vermedikleri alan veya dalları mesleki ve 
teknik eğitime dahil etmeye çalıştıklarını dile getiren 

‘‘ Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi 
sınav puanıyla ileri teknolojinin kullanıldığı mikromekanik alanında eğit-
im verecek 150 yıllık Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 
60 öğrenci yerleştirilecek.’’

Özer, bu kapsamda uzay-havacılıktan biyoteknolojiye 
ve otomotivden saatçilik sektörüne kadar geniş bir 
alanda istihdam imkanı bulunan mikromekanik dalın-
da da eğitim verebilmek için Tüm Saatçi İşadamları 
Derneği (TÜSAD) ile önemli bir adım attıklarını söy-
ledi. 
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MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 
TÜSAD arasında mikromekanik alanında eğitim ver-
mek üzere “Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği” proto-
kolü imzalandığını hatırlatan Özer, “İş birliği protokolü 
kapsamında mikromekanik alanındaki ilk eğitimi, pi-
lot uygulama olarak 150 yıllık Bursa Tophane Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesinde başlatıyoruz. Bu lisede 
makine teknolojisi alanı altında mikromekanik da-
lını açtık. Mikromekaniğin mesleki eğitim düzeyinde 
müfredatı yoğun çalışmalar sonucu sektörle iş birliği 
içerisinde oluşturuldu ve ilgili alanın çerçeve öğretim 
programı da güncellendi. Hazırlıklarımız tamamlandı. 
Merkezi sınav puanı ile 60 öğrenci alacağız.” diye ko-
nuştu.
 

“Mikromekanik teknolojisinin Türkiye 
için önemi büyük”

TÜSAD Başkanı Hayrettin Akpınar da açılacak mikro-
mekanik alanının Türkiye için öneminin büyük oldu-
ğunu ifade etti. Yaklaşık 50 yıldır bu alanda eğitim 
verilmesi için büyük bir beklenti olduğunu aktaran Ak-
pınar, yeni dönemde bu eğitimlerin verilmeye başlan-

masından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu tek-
nolojinin geliştirilmesinde yetişmiş insan kaynağına 
büyük ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Akpınar, “Mik-
romekanik saatçilikten, savunma ve uzay sanayisine 
kadar pek çok sektör için olmazsa olmaz bir teknoloji. 
Bu okulda yetişecek elemanlara, başka sektörlerin de 
ihtiyacı var.” dedi. 
 
Dernek olarak okuldaki laboratuvarları ve atölyele-
ri kuracaklarını, öğretmenlerin iş başı ve hizmet içi 
eğitimlerini üstleneceklerini anlatan Akpınar, “Alan 
öğrencilerinde beceri eğitimleri ve stajları üretim te-
sislerinde gerçekleştirilecek. Mezuniyetleri sonrasında 
öğrencilerimizin TÜSAD üyesi işletmelerde yüzde 100 
istihdamları sağlanacak. Ayrıca protokol kapsamın-
da bu alanda eğitim alan başarılı öğrencilere TÜSAD 
tarafından burs desteği sağlanacak.” bilgisini verdi. 
Akpınar, Türkiye’de büyük firmaların ürünlerinin ba-
kımlarının İsviçre’ye gönderildiğini ifade ederek me-
zunlara bu sektörlerde istihdam garantisinin verilece-
ğini belirtti. TÜSAD Başkanı Akpınar, öğrencileri yurt 
dışındaki mikromekanik okullarında eğitim ve staj için 
göndereceklerini sözlerine ekledi.
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Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü
(Fiat Atölye/Laboratuvarları Protokolü)

‘‘ Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi Mesleki Eğitim İşbirliği 
Protokolü imzaladı. ‘‘
Otomotiv endüstrisinin satış, satış sonrası ve yedek 
parça hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu, yeni teknoloji-
leri bilen teknik insan gücünü yetiştirmek üzere, okul-
larda alanın yeni teknolojilere dayalı olarak geliştiril-
mesini sağlayacak “FIAT Teknik Öğretim Programı”nı 
uygulamak amacıyla Meslekî ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürü Kemal Varın NUMANOĞLU ile TOFAŞ Türk 
Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi Dış İlişkiler Direk-
törü Güray KARACAR’nın katılımlarıyla 28.05.2019 ta-
rihinde Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzalamıştır.
Protokol kapsamında;
- Okullarda motorlu araçlar teknolojisi alanı ile ilgili 
eğitim ve öğretimi destekleyici Atölye/Laboratuvarın 
kurulması/desteklenmesi,
- Öğretmenler için hizmet içi eğitim ve işbaşı eğitimi 
faaliyetleri kapsamında Alan ile ilgili kurslar ve/veya 
seminerler düzenlenmesi,

- Şirket’e bağlı işletmelerde öğrencilerin beceri eği-
timi/zorunlu stajlarını yapmalarının ve mezuniyetleri 
sonrasında Şirket’in ihtiyaçları kapsamında istihdam-
larının  sağlanması,
- Alan ile ilgili öğretim programı, öğrenci ve öğretmen 
ders notu, DVD vb. eğitim materyallerinin hazırlan-
ması,
- Şirket tarafından atölye/laboratuvarlara temrinlik 
malzemesi temini konusunda destek verilmesi faali-
yetleri yer almaktadır.
Protokol 3 yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.
Protokolün imzalanmasıyla birlikte; taraflar arasında 
evvelce imzalanmış bulunan ve süresi tamamlanan 
10.01.2013 tarihli “Endüstriyel Teknik Öğretim Okul-
larında Fiat Teknik Öğretim Programı Uygulamasına 
Dair Protokol” tüm hükümleri ile birlikte yürürlükten 
kaldırılacaktır.
 9
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Bursa 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı
Tüm Paydaşların Katılımıyla Gerçekleştirildi

Bursa 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı tüm paydaşların 
katılımıyla İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger 
Başkanlığında Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 
gerçekleştirildi.
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü MEB 2023 Eğitim Viz-
yonu kapsamında bir çalıştay gerçekleştirdi. Sabahat-
tin Dülger Başkanlığında tüm paydaşların geniş katı-
lımıyla gerçekleştirilen çalıştayda Bursa Eğitiminin yol 
haritası belirlendi.
Güçlü ve lider Türkiye için 2053 ve 2071 vizyonuna 
uygun beceriler ile donatılmış bireylere ihtiyaç oldu-
ğunu ifade eden Sabahattin Dülger “2023 vizyonuna 
bir heyecan vizyonu, bir irade vizyonu ve belki de en 
önemlisi ortak dertle dertlenme, ortak sevinçle bir 
arada olabilme vizyonu olarak bakmaktayız. Sayın 
Bakanımızın da sıkça ifade ettiği gibi bunun merke-
zinde öğrenciler var ve bizi bekleyen bir değişim var. 

Şunu öncelikle söylemem gerekiyor, bu değişim Ba-
kanlıktan ya da Genel Müdürlüklerden ya da İl Müdür-
lüklerinden değil bu değişim sınıflardan başlar. Bu işin 
çekirdeği sınıflardır. Oradaki her farklılaşma kademe 
kademe yukarıya doğru ulaşacaktır. Bu sebeple sınıf-
lara hakim olan öğretmenlerimizin ve tüm paydaşla-
rımızın fikirlerinin değerli olduğunu düşündük ve bu 
çalıştayı planlandık. İlçelerimizde yapılan çalışmalar 
ve buradaki organizasyonda sağlayacakları katkılar-
dan dolayı tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum.” dedi.
2023 Vizyonunun çıkış noktasının öğrenci odaklı, 
kendini keşfetme ve gerçekleştirme arzusu olduğu-
nu ifade eden Dülger, “Evlatlarımızı akademik anlam-
da bilgi ile donatırken, ruhlarını da beslemeyi ihmal 
edemeyiz. Bugün burada yapacağımız çalışmalar, 
Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşma 
konusunda çok önemli olacaktır. Okul müdürlerimize 
ve öğretmen arkadaşlarımıza bu noktada diyeceğiz ki 
‘Beraber yürüyelim’ Unutmayalım ki, bugün sıralarda 
oturan öğrencilerimiz 2071 Türkiye’sinde söz sahibi 
olacaklar.” dedi. 
Yaklaşık on gün önce başlayan süreçte ilçe çalıştay-
larında oluşturulan raporlar değerlendirildi. Bursa 
genelinde karşılaşılan ve karşılaşılabilecek her türlü 
farklılığın ve sorunların tespiti, il düzeyinde yapılacak 
çalışmalar ve birçok önerilerin gündeme geldiği çalış-
tayda adeta Bursa eğitiminin röntgeni çekildi. Yapılan 
tüm çalışmaların raporlaştırıldığı çalıştayın sonunda 
tüm katılımcılara sertifika verildi.
2023 vizyon belgesi

http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_
VIZYONU.pdf

http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf
http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf


11

Bursa  Valiliği  ile  Bursa  Ticaret  Borsası arasında

imzalar atıldı.

Bursa Valiliği Heykel Hizmet Binasında gerçekleşen 

iş  birliği  protokolü  imza törenine  Vali Yakup Can-

bolat’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin 

Dülger ve Ticaret Borsası Başkanı Önder Matlı, Milli 

Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri ile Bursa Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolünü Vali Yakup Can-

bolat,  İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve

Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı imzaladı.

İmzalanan iş birliği protokolünün hayırlı olmasını di-

leyen Vali Canbolat yaptığı konuşmada   “Bugün kıy-

metli bir tören için yine bir araya geldik. Bursa Ticaret  

Borsamızla,  Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında 

düzenlenecek bir protokol ile Tarım Meslek ve Teknik 

Anadolu Liselerinde teşvik anlamında bir uygulama 

protokolü imzalayacağız. Protokol kapsamında Tica-

ret Borsamız,  protokol yaptığımız okullarımıza birçok 

katkı sunacak.

Bunların başlıcalarına bakıldığı zaman atölye ve labo-

ratuvarların yeniteknolojilere kavuşturulması, mezun 

olanların  istihdamının  başarı   bursu   verilmesi,

malzeme desteğinin verilmesi, kariyer günü etkinlik-

leri ve rehberlik gibi etkinliklerin düzenlenmesi gibi 

birçok  konuda meslek liselerimizin kapasitelerinin 

arttırılması, kalitelerinin arttırılması ve bu çocukları-

mızın iyi şartlarda yetişerek hayata hazır yetişmeleri-

nin sağlanması,  mezun olduktan sonrada direk istih-

dama katılım  sağlamalarını  amaçlayan  bir

proje.

Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Ticaret Borsası arasında Mesleki 
Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı.

Bursa Valiliği ile
Bursa Ticaret Borsası Arasında İmzalar Atıldı
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Bursa Teknik Eğitimi’ne BEBKA Desteği

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü BEBKA (Bursa-Eskişe-

hir-Bilecik Kalkınma Ajansı) 2018 yılı Kasım-Aralık dö-

nemi teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan  

“Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Ar-Ge, İnovasyon ve 

Girişimcilik Kapasitelerini Artırma”  projesiyle başvuru 

yaptı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı başvuru-

nun değerlendirilmesi neticesinde hazırlanan proje 

hibe destek almaya hak kazandı. Projenin sözleşmesi 

BEBKA Bursa Merkez Ofis’te yapılan törenle imzalan-

dı. Törene BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ve İl 

Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger katıldı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Ar-Ge, 

İnovasyon ve Girişimcilik Kapasitelerini Artırma”  projesi hibe almaya hak kazandı.

Bursa’nın makine ve otomotiv sanayinin başkenti ol-

duğunu vurgulayan Sabahattin Dülger, “Şehrimizin 

uluslararası rekabet ve sürdürülebilir üretim konusun-

da bulunduğu noktadan daha ileriye gidebilmesi için, 

sektörün ihtiyacına göre ara eleman yetiştirilmesi ve 

beklentilerin daha da üzerinde bir eğitim verilmesi zo-

runluluktur. Bu süreçte en önemli paydaş teknik öğ-

retmenlerimizdir. Eğitim sadece okulda değil beşikten 

mezara kadar devam eden bir süreçtir. Öğretmenleri-

mizin de devamlı surette kendilerini yenilemelerini ve 

gelişim içinde olmalarını arzu ediyoruz. Bugün hitap 

ettiğimiz gençler, ülkemizin hedeflediği 2053 ve 2071 

Türkiye’sinde söz sahibi olacaklar.” dedi.
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EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimleri

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile BURSAGAZ arasın-

da ilimizdeki tüm Mesleki ve Teknik Ortaöğretim okul-

larında Kalite Güvence Sistemini kurup, yürütmeyi 

amaçlayan Eğiticilerin Eğitimi (EĞİTEP) işbirliği pro-

tokolü imzalandı. Bu protokol kapsamında Mesleki ve 

Teknik Ortaöğretim okullarında  kalite  güvence   sis-

teminin işleyişi  ile ilgili olarak  65 saatlik eğitim plan-

landı. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim okullarında ka-

lite güvence sisteminin yürütücüleri pozisyonundaki 

yönetici ve öğretmenlerden oluşan yaklaşık 30 kişilik 

bir ekip eğitime alındı. Bu eğitimlerde ağırlıklı olarak 

EFQM model tanıtımı, liderlik temel eğitimi, stratejik 

planlanlama ve hedeflerle yönetim, performans ve 

algı yönetimi, süreç yönetimi, iyileştirme planları ve 

stratejik önceliklendirme, sürdürülebilirlik, öz değer-

lendirme metot eğitimi, saha ziyaretleri ile ilgili öz de-

ğerlendirme rapor yazımı ve gelişim planlarının hazır-

lanması ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.
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BUSİM Projesi Uygulamaya Geçti

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Sürekli İyileştirme Modeli (BUSİM) projesini 
uygulamaya koydu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Sürekli İyileş-

tirme Modeli (BUSİM) projesini uygulamaya koydu. 

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonu kapsamında ortak 

bir okul gelişim kültürü ve kabul edilebilir standartla-

rın oluşturulması, sürekli iyileştirmenin ve gelişimin 

sağlanması amacıyla Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 

Bursa Sürekli İyileştirme Modeli (BUSİM) projesini 

uygulamaya koydu.

BUSİM’i birlikte iş yapama süreci olarak gördüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, “Bursa’da 

33 bin öğretmen ve 530 bin öğrencimiz var. Kurum olarak büyük bir sorumluluk taşıdığımızın bilincindeyiz. 

Yapılan her işin geleceği çok yakından ilgilendirdiğini, yapmadığımızda da ne gibi veballerin olacağının farkında-

yız. Türkiye’nin 2023,  2053 ve 2071 hedeflerine  ulaşma noktasında ‘En iyi ve en kaliteli  hizmeti nasıl veririz?’  

konusunda ciddi çalışmalarımız var.  Bu projenin uygulanmasıyla elde  edilecek kazanımların Bursa eğitimine 

önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan BUSİM projesi ile okul gelişim kültürünün oluştu-

rulması  ve sürdürülebilirliğini  sağlanması amaçlanıyor.  EFQM Mükemmellik Modeli referans alınarak geliştirilen 

ve sürekli iyileştirme yaklaşımıyla ele alınan BUSİM, Bursa genelinde orta öğretim düzeyinde ve farklı okul türleri 

içinden seçilen 10 okulun sürece dahil edilmesiyle pilot olarak uygulamaya konuldu.
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Mesleki ve Teknik Eğitim’de
Mobilya Çalıştayı Protokolü İmzalandı
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, mobilya sektörü ile ilgili alanda eğitim veren okulların karşılıklı beklentilerinin 

ve bu alanda yapılması hedeflenen çalışmalar için Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Mobilya Sanayicilerini 

bir araya getiren ‘Mobilya Çalıştayı Protokolünü’ imzaladı. Mobilya sektörünün ihtiyacı olan nitelikli işgücünün 

yetiştirilmesini    sağlamak    amacı    ile   hazırlanan  protokolün   imza töreninde   İl  Milli  Eğitim  Müdürü

Sabahattin Dülger ve İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkanı Okan Güler yer aldı.

Endüstri 4.0 ışığında düzenlenecek olan çalıştaya ülke genelinden 40 firma temsilcisi, mobilya alanı ile ilgili aka-

demisyenler,  Türkiye genelinde mobilya alanı bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürleri ile alan şefleri 

katılacak. 

DÜLGER: ÖĞRENCİLERİMİZ HAYAL EDİP ÜRETİYORLAR

İnegöl’ün ülkemizin en önemli mobilya üretim merkezlerinden olduğunu söyleyen Sabahattin Dülger, İnegöl’de 

mobilya sektörüne nitelikli işgücü yetiştiren bir tematik lisenin olduğunu belirterek ‘çocuklarımız bu alanda hem 

öğrenim görüyor hem de üretim yapıyorlar ’dedi.   
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Mesleki Eğitim Söyleşileri 1
BTSO Başkanı İbrahim BURKAY

- Öncelikle bizi bugün ağırladığınız ve kıymetli 

vaktinizi ayırdığınız için teşekkür etmek istiyo-

rum. İlk olarak okulumuza ve öğrencilerimize 

vermek istediğiniz mesajlarınız nelerdir?

Ülkemizin hedefleri doğrultusunda başarılı öğrenciler 

yetiştiren, toplum ve çevre bilincinin yanında mesleki 

donanımlarla nitelikli bireyleri iş dünyamıza kazandır-

ma vizyonuna sahip olan Faik Çelik Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisemizin değerli yöneticilerine, kıymetli öğ-

retmenlerimize ve çok değerli öğrencilerimize ben de 

saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 

Ülkemizin geleceği siz değerli gençlerimizin elinde.  

Bugünün gençlerinin fikirleri, bilgileri ve dünya oku-

maları daha iyi bir gelecek için büyük önem taşıyor. 

Daha iyi bir gelecek ise sizlerin düşünceleri ve girişim-

lerinizle şekillenecektir. Sizlerin vizyonunuzla, iş haya-

tına kazandıracağınız yenilikler ve girişimcilik ruhuyla 

yeni ve güçlü bir kalkınma hamlesine imza atacağımı-

za yürekten inanıyorum. 

- Size göre mesleki-teknik eğitim ülke ekonomisi 

için ne ifade ediyor?

Mesleki ve teknik eğitim, ekonomik kalkınmanın te-

melini oluşturmaktadır. Yeni bir sıçrama hedefindeki 

Türkiyemiz, dünyada rekabetin her geçen yıl daha da 

arttığı bir dönemde bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları-

na sahip; yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye in-

san gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duy-

maktadır. Mesleki ve teknik eğitim, genç insanlarımızı 

başarılı bir kariyer yolculuğuna hazırlarken, sektör-

lerimize de katma değerli üretim gücü kazandırarak 

geleceğe çok daha sağlam adımlarla yürüme imkanı 

sunmaktadır. 

- Mesleki-teknik eğitimin gerekliliğine inanan bir 

sanayici ve yönetici olarak dünden bugüne mes-

lek liselerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Günümüzde üretim odaklı gelişmiş ülke ekonomisi için 

optimali yakalayabilen, ekonomik ve teknolojik geliş-

melere ve bunların yol açtığı değişime uyum sağlaya-

bilen, uzun vadeli düşünebilen, sürekli kendisini yeni-

leyebilen, bilgi sahibi olmak kadar yetkinlik sahibi de 
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olan, birlikte iş yapabilen, dünya ölçeğinde düşünebil-

me becerisine sahip, bilinçli ve üretken insan profiline 

ihtiyaç duyulmaktadır.  Böyle bir insan ve iş gücü pro-

filine sahip ülkelerin eğitim yapılarında mesleki eğitim 

de son derece itibarlı ve ağırlıklı bir yer tutmaktadır.  

Son yıllarda üretim ve sanayi toplumu olma hedefleri 

doğrultusunda ülkemizde de güçlü adımlar atılmakta. 

Ancak sanayi üretiminin de omurgasını oluşturan ve 

mesleki teknik eğitimi içeren ortaöğretim seviyesinin 

genel istihdam içindeki payı Almanya için yüzde 58, 

Güney Kore için yüzde 39 iken, bu oran ülkemizde 

hala yüzde 20 seviyesindedir. Bu tablo, ülkemizde bu 

konuda daha gidecek yolumuzun olduğunu bizlere 

açıkça göstermektedir.

- Türkiye’deki okul ve sanayi arasındaki ilişkiyi 

nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülke olarak en önemli sorunlarımızın başında işsizliğin 

geldiği ifade ediliyor; ancak bizler, Bursa iş dünyası 

temsilcileri olarak asıl sorunumuzun işsizlik değil, işçi-

sizlik olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Fabrikala-

rımızda dünya ile rekabetin gereği olarak verimliliği ve 

nitelikli üretimi artırmayı hedeflerken maalesef ihtiyaç 

duyduğumuz nitelikte personel bulmakta zorlanıyo-

ruz. Bugün fabrikalarına en son teknolojiyle çalışan 

makineleri kuran birçok firmamız, bu makinaların ba-

şında duracak nitelikte personel bulamıyor. Kalkınmak 

ve zenginleşmek için daha fazla üretmeye ihtiyacımız 

var. Üretmek için de sanayide çalışacak nitelikli takım 

arkadaşlarına ihtiyacımız var. Dünyada mesleki eği-

timde en başarılı ülkelerin başında en önemli ticari 

partnerlerimizden biri olan Almanya geliyor.  Alman-

ların mesleki eğitim sistemi, eğitim ve iş dünyasının 

işbirliğine dayanıyor. Almanlar gençleri, özel sektörün 

kontrolünde olan iş dünyasının ihtiyaçları doğrultu-

sunda bir mesleki eğitimden geçiriyor. Sonuç ortada… 

Avrupa Birliği ülkelerinin genç işsizlik ortalaması yüz-

de 20’lerin üzerindeyken Almanya’da bu oran yüzde 

10’lar seviyesinde seyrediyor. Bizler iş dünyası temsil-

cileri olarak ekonomik büyüme kadar ekonomik kal-

kınmaya da büyük önem veriyoruz. Sosyo-ekonomik 

gelişmenin en önemli itici gücünü, verimlilik artışının 

en önemli unsurunu, toplumların ve işgücünün eğitim 

düzeyi oluşturmaktadır.  Yüksek teknolojinin kullanıl-

dığı bilgi temelli ekonomilerde ise iş gücünden bekle-

nen nitelikler geçmişle kıyaslanmayacak kadar yüksek 

bilgi ve beceri gerektirmektedir.

- Gençleri mesleki eğitime özendirmek adına BT-

SO’nın attığı adımlar nelerdir?



18

Ülkemizin ‘2023 Eğitim Öğretim Vizyonu’ doğrultu-

sunda Milli Eğitim Bakanlığımız ile özel bir protokol 

imzaladık. Yaptığımız protokol kapsamında mesleki 

eğitim alanındaki çalışmalarımıza yeni bir boyut ka-

zandırdık. İmzaladığımız protokolle sanayimizin bilgi 

ve tecrübesini eğitim kurumlarımıza aktarmayı he-

defliyoruz. Protokol kapsamındaki meslek okullarımız 

ilgili mevzuat doğrultusunda özel program ve proje 

uygulayan eğitim kurumları içerisinde yer alacak. Milli 

Eğitim Bakanlığımızla birlikte Odamızın da yönetimin-

de söz sahibi olacağı okullarda eğitim alanları tekno-

lojiyle çok daha uyumlu hale gelmiş olacak.  

- Eğitim hayatındaki başarı ile iş hayatındaki ba-

şarı arasında paralellik olduğunu düşünüyor mu-

sunuz?

Öğrencilik döneminde edinilen deneyimler çok önem-

li. Artık, alın teri değil akıl teri dökme zamanı… Ge-

leceğe dönük yatırımlarınız, bilgi ve donanım ile me-

zun olmanız sizleri rakiplerinizin önüne taşıyacaktır. O 

yüzden her saniyeniz kıymetli. İnsanın kendi hayatını 

dönemler halinde planlayabilmesi başarının ilk adımı. 

Okuldaki derslerinize mutlaka gereken önemi verin. 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak çok daha güçlü 

bir gelecek hedefiyle gerek mesleki eğitim alanında 

gerekse de mesleklerimizde standartları yükseltmek 

adına çok önemli projeleri hayata geçirdik. Türkiye’de 

ilk olma niteliği taşıyan sektörel konsey yapılanması 

ile eğitim alanındaki tüm paydaşları Eğitim Konse-

yi’mizle bir araya getirerek, sektörün yol haritasını 

belirledik. Şehrin dört bir yanındaki eğitim yatırımları-

mız 600 milyon TL’yi aşarken, bu alandaki yatırımları-

mızla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden ‘Üstün Hizmet 

Belgesi Ödülü’ alan ilk Oda olma ayrıcalığına sahibiz. 

Mesleki ve teknik alanda yaptığımız yatırımlar saye-

sinde binlerce öğrencimiz, motorlu araçlar teknolojisi, 

makine, elektrik ve elektronik, raylı sistemler, metal 

sanayi ve sanat tasarımı başta olmak üzere pek çok 

farklı alanda eğitim görmektedir. Uludağ Üniversite-

mizde Mühendislik Fakültesi ile ‘Tahkim ve Arabulu-

culuk’ alanında eğitim görenlerle birlikte her yıl 250 

öğrencimize burs desteği vermekteyiz. Türkiye için 

stratejik alanlarda yüksek öğrenim gören derece yap-

mış mühendislik öğrencilerimize de ayrıca burs des-

teği sağlamaktayız. Mesleki eğitime gönül vermiş sa-

nayici ve iş insanlarımız tarafından kurularak Odamız 

çatısı altında faaliyetlerini sürdüren BUTGEM’de de 

850 eğitim programından faydalanan 24 bin gencimi-

zi meslek sahibi yaptık. 

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın 

ihtiyacına cevap vermek amacıyla hayata geçirdiğimiz 

BTSO Mutfak Akademi de alanında Türkiye’nin en bü-

yük uygulama mutfağı olarak mesleki eğitim hizmeti 

sunuyor. Bu çalışmalarımızın yanı sıra ülkemizin ilk 

yüksek teknolojili endüstriyel üretim üssü TEKNOSAB 

içerisinde kuracağımız BTSO Üniversitemiz, kentimi-

zin gelecek vizyonuna hizmet edecektir. 

- Mesleki eğitimin geliştirilmesi ile ilgili olarak 

Milli Eğitim Bakanlığı’yla da özel bir protokol im-

zaladınız. Protokole ilişkin bilgi alabilir miyiz?
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teknoloji değişiyor. Girişimcilerimizin vizyonu ve iş ha-

yatımıza sunacakları yenilikler, Türkiye’nin daha par-

lak bir geleceğe kavuşması adına son derece önemli.  

Sürdürülebilir bir kalkınma için, iş dünyasının tecrübe-

sini gençliğin enerjisiyle birleştirerek verimi artırmak 

ve iş yapma kültürünü sonraki kuşaklara aktarabilme 

hedefiyle geleceğin iş insanlarını yetiştirmemiz gere-

kiyor. Bununla birlikte gençlerimizin hayalleri de bü-

yük önem taşıyor. Tüm girişimci adaylarımıza hayal 

kurmalarını öneriyorum. Ülkemizde ve dünyada ya-

pacak çok iş var. Yeter ki doğru işleri, doğru kişilerle 

organize edecek çaba içinde olun. Yol açık… Hayal 

gücüyle başlayan ve fark oluşturan fikirler dünyanın 

her yerinde değerlidir. Yalnızca bugünü değil, gelece-

ği de takip etmemiz gereken bir dönemden geçiyo-

ruz. Teknolojinin refahı artırdığına hepimiz yakından 

bir dönüşüm hamlesi başlattık. Bursa’yı katma de-

ğerli üretim ve yüksek teknolojili ihracatla geleceğe 

taşımak amacıyla; TEKNOSAB, BUTEKOM, GUHEM, 

Model Fabrika ve BTSO Üniversitesi gibi Türkiyemizin 

vizyonunu yansıtan projelerimizi hazırladık. Bu pro-

jelerimizin başarıya ulaşması ve ülkemizin geleceği 

için sizlere ihtiyacımız var. Sizlerin vizyonunuzla, iş 

hayatına kazandıracağınız yeniliklerle yeni ve güçlü 

bir kalkınma hamlesine hep birlikte imza atacağımıza 

yürekten inanıyorum. Aklınızı kimseye esir etmeden, 

milli ve manevi değerlerinize bağlı kalarak bir dün-

ya vatandaşı olun. Türkiye’ye güvenin, biz büyük bir 

ülkeyiz… Sizlerle birlikte inşallah çok daha güçlü ola-

cağız. Kurallara uyan değil, kural koyan bir Bursa ve 

Türkiye için sizlere inanıyor, sizlere güveniyoruz. 

Ders çalışmanın yanına mutlaka sporu, müziği, kitap 

okumayı, teknolojiyi ve sosyal etkinlikleri de ekleyin. 

Hedeflerinizi sağlam koyun ve o hedeflerinize doğru 

koşun. Hedeflerinize ulaştıkça da kararlı bir şekilde 

yolunuza devam edin. 

- Genç yaşlarda iş hayatına atılan bir girişimci 

olarak genç girişimcilere tavsiyeleriniz nelerdir?

Ekonomide kuralların yeniden yazıldığı ve oyun kuru-

cuların girişimciler olduğu bir dönemdeyiz. Toplumu-

muzun ve ekonomimizin yeni girişimcilere ihtiyacı var.

Tüm dünyada ekonomik düzen, iş yapma biçimleri ve 

tanık oluyoruz. Ancak oluşturulan değer dünyanın 

sadece birkaç yerinde toplanıyor. Bu değişime ayak 

uyduramayanlar ile uçurum, her geçen yıl daha da 

derinleşiyor. Dünya çapında şehirlerin girişimcilik eko-

sistemleri ve potansiyelleri ölçülüyor. Dünyada giri-

şimcilik ile oluşturulan değerin yüzde 78’i, 7 ülkede 

bulunan, 11 şehirde toplanıyor. Önümüzdeki 10 yıl 

içerisinde bu şehirlerin, arayı giderek açarak girişim-

cilik alanında oluşturdukları değerin neredeyse tama-

mını bünyelerinde toplayacağı tahmin ediliyor. Bizim 

bu dönüşümün dışında kalmak gibi bir lüksümüz yok. 

Bu nedenle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni 
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- Öncelikle bizi bugün ağırladığınız ve kıymetli 

vaktinizi ayırdığınız için teşekkür etmek istiyo-

rum. İlk olarak Yunus AYDIN’ı tanıyabilir miyiz?

1961 yılında Artvin’in Yusufeli ilçesinde doğdum. Ailem 

ben küçükken Bursa’ya göç etmiş. İlkokul ve ortaoku-

lu Gürsu’da,liseyi Tophane Endüstri Meslek Lisesi’nde 

okudum. Üniversite eğitimimi Gazi Üniversitesi Yük-

sek Öğretmen Okulu’nda tamamladım. Daha sonra 

Anadolu Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler’de de eğitim 

aldım.  1984-2000 yıllarında ticaretle uğraştım. Aile 

olarak Aygaz-beko Koç Holding bayiliğini yaptık. 2005 

yılında GÜSAB sınırları içinde Enfay Plastik’i kurduk 

daha sonra GES-AYDIN ortağı olarak Akbaş Holding 

İcra Kurulu Üyeliği ve çeşitli görevlerde bulundum. 

Doğru Hat ve Gerilim Enerji A.Ş. ortaklığım devam 

ediyor. MEYA Group Yönetim Kurulu Üyesiyim. 2001 

yılında OSB’nin kuruluşunda bizzat bulunan, kurulma-

sını sağlayanlar arasından en fazla emek harcayanlar-

dan biriyim. 21 farklı sivil toplum örgütünde yönetim 

kurulu başkanlığı, yönetim kurulu üyelikleri ve dene-

tim kurulu üyelikleri yaptım. 

2011 yılından bu yana önce GÜSAB Yönetim Kurulu 

Başkanlığı, daha sonra isim değiştirerek Uludağ OSB 

olan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baş-

kanlığı’na sürdürüyorum.  Evli ve 2 çocuk babasıyım. 

Tekstil mühendisi bir kızım ve kimya mühendisi bir 

oğlum var. 

- Size göre mesleki-teknik eğitim ülke ekonomisi 

için ne ifade ediyor?

Dünyada söz sahibi olan ülkelerin ekonomilerinin güç-

Mesleki Eğitim Söyleşileri 2
UİB Başkanı Yunus AYDIN
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lü olduğunu görüyoruz. Ekonomileri güçlü ülkelerin 

dünyada söz sahibi olmaları, nitelikli insan gücünü 

yetiştirmede eğitimin özellikle de mesleki teknik eği-

timin üstlendiği rolü 21. yüzyılın teknolojisi ile bütün-

leştirmesinden kaynaklanıyor. 

Türkiye, ihracata yönelik geliştirdiği pazar olanak-

larını, rekabetçi üretim, mesleki beceri ve planlama 

kabiliyetlerini iyileştirerek canlı tutacaktır. Üreticilerin 

rekabet edebilirlik kapasiteleri, iş gücü vasfı, üretim 

planlama ve üretim yönetim süreçleri iyi yönetilerek 

sağlanabilir. Mesleki teknik eğitim kurumları, gerek 

örgün eğitim gerekse, kurslar aracılığıyla öğrenci ve 

kursiyerleri mesleğe hazırlayan merkezler olarak ve-

rimli hale getirilmelidir. Ayrıca sektörel işbirlikleri ile 

mevcut işçilere yönelik mesleki gelişim amaçlı destek 

hizmetlerini sunacak şekilde yapılandırılmalıdır.

Sanayisini geliştirmek zorunda olan Türkiye, mesleki 

teknik eğitim almış personel ihtiyacının yoğun bir şe-

kilde hissedildiği bir ülkedir. Buna karşılık, iş görenle-

rin nitelikli mesleki eğitim becerilerini tamamlamaları 

için nitelik ve nicelik açısından yeterli alt yapı eksikliği 

bulunmaktadır. 

Günümüzde istihdamın ihtiyaçları eğitimin içerik ve 

niteliğini değiştirmiştir. Gelişen teknolojinin yanı sıra 

rekabet ve yenilikçi yaklaşımların belirleyici etken 

haline geldiği günümüzde rekabetçi bilgi ve tekno-

loji üreten insan tipi önem kazanmaktadır. En güçlü 

teknolojik sistemler bile insan emeğine bağımlıdır. Bu 

nedenle, sistemlerin etkililiği öncelikle insan gücünün 

niteliğine bağlıdır. 

Üzerinde durduğumuz bu tespitten yola çıkarak, mes-

leki teknik eğitim programlarının insan kaynaklarını 

doğru yönetme, yönlendirme ve eğitmekten geçtiğini 

düşünerek planlarımızı işçi ve yönetici kadrolarındaki 

insan kaynaklarının geliştirilmesine odaklamalıyız.

Uludağ OSB olarak  biz de Türkiye’de güçle bir ekono-

mi için işe mesleki eğitimden başlanması gerektiğini 

savunuyoruz ve bu konuda her zaman gereken des-

teği sağlıyoruz. 

- Mesleki-teknik eğitimin gerekliliğine inanan bir 

sanayici ve yönetici olarak dünden bugüne mes-

lek liselerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Mesleki eğitimin Türkiye’de yaygınlaşmaya başlaması 

özellikle 70 yıllarda kırdan kente göçün yoğunlaşma-

ya başladığı döneme denk gelir. Tarım ve hayvancılık 

becerileri dışında bir vasfı olmayan okul çağında iç gö-

çün muhatabı olan çocukların şehirleşen Türkiye’de-

ki sanayi işçisi ihtiyacını karşılama amacıyla meslek 

okulları oluşturulmaya başlanmıştır. 

“Eğitimin üretim için” olduğu temel prensibine bağlı 

olarak Türkiye’nin sanayi yapısına uygun bölümlerle 

kurulan meslek liseleri maalesef   atölye ve ekipman 

yetersizliğiyle sürekli karşı karşıya kalmıştır.  Mesle-

ki ve teknik eğitim kurumlarının güncel olarak takip 

etmesi gereken şey teknolojik alt yapıdan daha çok, 

bilgi ve tekniğin güne uygunluğudur. Bunu başaran 

mesleki eğitim kurumları Türkiye’nin geleceği için 

önemli ve vazgeçilmezdir. 

- Meslek liselerindeki eğitim sistemi sanayi ve 

teknolojideki gelişim ile paralellik gösteriyor mu? 

Maalesef bu konuda istenilen noktaya gelinmiş değil 

bence. Bursa genelindeki bazı okullarda bunun başa-

rıldığına tanık oluyoruz. Ancak bu tamamen okulların 

imkanları ile ilgili. 

Bunu başaran okulların bu imkanları yakalayabilmesi 

ise kurum kadrolarındaki özverili öğretmenlerin sek-

törel işbirliği becerileri ve dış kaynak (AB, Kalkınma 

Ajansı vb fonlar) edinimine yönelik çalışmalarıdır. Bu 

konuda da biz iş dünyasına aslında önemli görev dü-

şüyor. Okullarla işbirliklerini daha da artırmalıyız. 

- Türkiye’deki okul ve sanayi arasındaki ilişkiyi 

nasıl değerlendiriyorsunuz?

Okul ve Sanayi arasındaki ilişki maalesef bu güne ka-
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dar ihmal edilmiştir. Türkiye’de bu yönde atılmış yeni 

yeni önemli adımlar vardır. Başarılı okul-işletme iş-

birlikleri için devlet veya STK’lar tarafından teşvik ve 

ödüllendirmelerin verilmesi önemli olup , 6111 sayılı 

yasa ile işverenlere sosyal sigorta prim teşvikleri ge-

tirilmiştir. Mesleki yeterlilik belgesi olanlar ile mesleki 

ve teknik orta öğretim ve yüksek öğretimi bitirenlerin 

işverenler tarafından istihdam edilmesi halinde 24 ay-

dan 54 aya kadar varan sürelerde bu kişilerin primleri 

devlet tarafından karşılanacaktır

- Uludağ OSB olarak sanayi ve çevreyi aynı plat-

formda buluşturmaya çalıştığınızı ifade ediyorsu-

nuz. Bu konuda yaptığınız çalışmalardan kısaca 

bahseder misiniz? 

Çarpık Sanayileşmenin olduğu Gürsu’da 2001 yılın-

da OSB’yi kurarak sanayileşmede çevre faktörüne ilk 

adımı atmış bulunmaktayız. Uludağ OSB’yi  kurarak 

gerekli alt yapıyı düzenleyerek, sanayiye doğalgazı 

getirerek hava kirliliğini, alt yapıyı yenileyip yeniden 

yaparak çevre kirliliğini önlemek adına önemli çalış-

malar yaptık.

Güncel olarak gelişmiş teknolojiyi kullanarak Tek Ka-

zan Dairesi’ni kurup mevcut sanayi tesislerinin buhar 

ihtiyaçlarını daha düşük maliyetle karşılayıp aynı anda 

kullanılan kızgın buharın geri dönüşümünü sağlayarak 

( Kondens)  yer altı su kullanımını minimize edecek 

projeyi hayata geçirmek üzereyiz.

Hedefimiz, Gürsu, Kestel ve dolayısıyla Bursa ovasını 

daha yaşanabilir bir duruma getirebilmek. 

- Ülkemizde üretimde sektöründeki en büyük 

problemlerden birinin kalifiye eleman yetersizli-

ği olduğunu dile getiriyorsunuz. Bu konudaki çö-

züm önerileriniz nelerdir?

Türkiye nüfusu en genç olan ülkelerden birisidir. Yak-

laşık nüfusun üçte biri 18 yaşın altındadır. Her yıl 1 

milyon civarında çocuğumuz eğitim ordusuna katıl-

maktadır. Eğitime başlayan her 100 öğrencide 10-

12 gencimiz üniversiteyi bitirmektedir. Geride kalan 

yüzde 90 civarındaki gencimizin büyük bir kısmı mesl-

eki beceriden yoksun olarak hayata atılmaktadır. 

Geçmişten günümüze dünyada  söz sahibi olan ülke-

lerin ekonomilerinin güçlü olduğunu görmekteyiz. 

Ekonomileri güçlü ülkelerin dünyada söz sahibi ol-

maları, nitelikli insan gücünü yetiştirmede eğitimin 

özellikle de mesleki teknik eğitimin üstlendiği rolü 21. 

yüzyılın teknolojisi ile bütünleştirmesinden kaynak-

lanmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim en genel an-

lamda, bireysel ve toplumsal yaşam için zorunlu olan 

bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tavır ve meslek 

alışkanlıkları kazandırarak bireyi zihinsel, duygusal, 

sosyal, ekonomik ve kişisel yönleriyle dengeli biçimde 

geliştirme sürecidir

- Gürsu ve Kestel bölgelerinin kalkınmasını 

sağlayacak “eğitim merkezi” ve “Meslek Yüksek 

Okulu” yapma projenizden kısaca bahseder mis-

iniz?

Sınırlarımız içinde, Kestel ve Gürsu arasında kal-

an alanı sosyal donatı alanı içinde ‘’Eğitim Merkez 

Üssü’ yapmayı planlamaktayız. Bölgemizde hali hazır 

bulunan fabrika alanları içinde kalan 2 adet Meslek 

(Endüstri ve Sağlık ) Lisesini bu ara bölgeye taşı-

mayı hedefliyoruz. Ayrıca, bölgede  2  Özel Teknik 

Lise ve Bursa Teknik Üniversitesi ile yapılan protokol 

kapsamında Meslek Yüksek Okulu ve Arge Merkezi de 

oluşturacağız. 

- Uludağ OSB’nin meslek liselerine yönelik bir 

projesi var mı?

Meslek ve Teknik eğitimin niteliğini artırmak , gayret-

li öğrencileri ödüllendirmek, sektör ile okul işbirliğini 

artırmak amacıyla belirlenen kriterler doğrultusunda 

Uludağ OSB başarılı öğrencilere maddi destek, staj ve 

iş imkanı sağlamak amacıyla T.C Milli Eğitim Bakanlığı 

Mesleki ve Teknik Müdürlüğü arasında protokol imzal-
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anmıştır. Bu protokol kapsamında mesleki ve teknik 

öğrenci ve öğretmenlerine Uludağ OSB tarafından çe-

şitli eğitimler, seminer tanıtım, gezi, fuar, sergi, söyle-

şi, burs, kıyafet ve kırtasiye desteği veriliyor. 

Şimdi hedefimiz, araç-gereç-makine-donatım desteği 

vermek, okullarda,  atölye ve laboratuar kurulması 

için yardım etmek. Çalışmalarımızı bu yönde sürdü-

rüyoruz. 

- Meslek lisesi öğrencileri bildiğiniz üzere eğitim-

lerinin bir kısmını stajda tamamlıyor. Sizce ku-

rumlar öğrencilere staj konusunda yeterli eğitim 

ve uygulama imkânı verebiliyor mu?

Öğrencilerin mesleki anlamda yetiştirilmesine ön ha-

zırlık teşkil edebilecek stajlar, öğretim programının 

önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Stajlar sayesin-

de öğrenciler mesleki deneyimlerini öğrenim hayatları 

içerisinde kazanmaktadırlar.

Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında on ya da daha 

üzeri personel çalıştırmakta olan işletmelerin stajyer 

çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. Buna göre on 

ya da daha üzeri çalışana sahip olan iş yerlerinde per-

sonel sayısının yüzde 5’inden daha az olmamak üzere 

teknik ve mesleki eğitim kurum ve okulu öğrencilerine 

beceri eğitimi yapılması zorunludur. Biz de bu çerçe-

vede öğrencilere staj imkanı sunuyoruz. 

- Eğitim hayatındaki başarı ile iş hayatındaki ba-

şarı arasında paralellik olduğunu düşünüyor mu-

sunuz?

Başarı odaklı eğitim anlayışı hayat okuluna daha do-

nanımlı adım atılmasını sağlar. Ancak okul başarısı 

hedeflenirken sosyal ve kişilik yönlerinin zayıf bırakıl-

maması kaydıyla.

- Kurumunuzda işe aldığınız gençlerde ne gibi 

özellikler arıyorsunuz? 

Hem akademik hem sosyal yönden kendini geliştir-

miş, iyi iletişim becerilerine sahip, özgüveni yüksek, 

girişimci ruha sahip, insana ve topluma duyarlı, fi-

kirleri ve vizyonuyla çalıştığı kurumda fark yaratacak 

gençlerle çalışmayı tercih ediyoruz. 

- Başarılı bir girişimci olarak gençlere tavsiyele-

riniz nelerdir?

Yaptığımız işi sevmek veya sevdiğimiz işi yapmak ba-

şarıya götüren yolda çok önemli. Genç arkadaşlarıma 

tavsiyem, sıradan olmamaları, zamanlarını iyi kullan-

maları ve sahip oldukları en büyük değerin kendileri-

nin olduğunun farkında olmalarıdır.

Eğitim; çağa uygun olarak sürekli değişen ve gelişen, 

birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreçtir. 

Temel hedefi ise, bilgi toplumunun gerektirdiği beceri 

ve yetkinliklerle donanmış, millî kültür ile insanlığın 

evrensel değerlerini içselleştirmiş bireyler yetiştir-

mektir.

Hızla değişen bilgi, teknoloji, üretim yöntemleri ile iş 

hayatındaki gelişmelere paralel olarak meslekî ve tek-

nik eğitim sistemlerinin önemi tüm dünyada giderek 

artmaktadır.

Türkiye hem dünyadaki hızlı değişimi hem de ken-

di değişimini eş zamanlı ve derinden yaşamaktadır. 

Bu durum elbette her ülke için söz konusudur; fa-

kat Cumhuriyet tarihimize bakıldığında ana kırılma 

dönemlerinden birini yaşadığımız rahatlıkla söylene-

bilir. Kapasite geliştirme, yasal düzenlemeler, para 

yönetimi, demokratik açılımlar ve benzeri nedenlerle 

Türkiye’de yatırımlar hızlanmış, üretim çeşitlenmiştir. 

Ancak üretimin ortalama %3,5’i, yüksek teknolojiye 

dayalı ürünlerden oluşmaktayken; imalat sanayindeki 

üretimin %40’ı düşük, geri kalanı ise ortanın altı ve 

üstü teknolojik düzeydedir. Teknoloji yoğun bir üretim 

olmadan 1970’lerden beri içinde olduğumuz orta gelir 

tuzağından çıkmak pek mümkün görünmemektedir. 

Çıkışın yolu ise, ekonomi ve eğitimde birbiriyle konu-

şan politikalar üretmek; bilim, teknoloji ve eğitimde 

toplumsal bir mutabakata dayalı gerçek bir yapısal 
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dönüşüm gerçekleştirmektir

Geçmişten günümüze Dünya’da söz sahibi olan ülkele-

rin ekonomilerinin güçlü olduğunu görmekteyiz. Eko-

nomileri güçlü ülkelerin dünyada söz sahibi olmaları, 

nitelikli insan gücünü yetiştirmede eğitimin özellikle 

de mesleki teknik eğitimin üstlendiği rolü 21.yüzyılın 

teknolojisi ile bütünleştirmesinden kaynaklanmakta-

dır. Mesleki ve teknik eğitim en genel anlamda, birey-

sel ve toplumsal yaşam için zorunlu olan bir mesleğin 

gerektirdiği bilgi, beceri, tavır ve meslek alışkanlıkları 

kazandırarak bireyi zihinsel, duygusal, sosyal, eko-

nomik ve kişisel yönleriyle dengeli biçimde geliştirme 

sürecidir

Türkiye nüfusu en genç olan ülkelerden birisidir. Yak-

laşık nüfusun üçte biri 18 yaşın altındadır. Her yıl 1 

Milyon civarında çocuğumuz eğitim ordusuna katıl-

maktadır. Eğitime başlayan her 100 öğrencide 10-12 

gencimiz üniversiteyi bitirmektedir. Geride kalan %90 

civarındaki gencimizin büyük bir kısmı mesleki beceri-

den yoksun olarak hayata atılmaktadır. 

hizmet sektörü, üretim sektörü ve sanayi ara eleman 

bulmakta zorlanmaktadır. Dışa açık ekonomi poli-

tikamız ülke düzeyinde iş gücünün daha nitelikli ve 

verimli olmasını zorlamaktadır. Bu çözüm, ekonomik 

kalkınmanın desteklenmesi ve hızlanması adına da 

son derece zorunludur. 

Gelişmiş ülkeler, bireylere verilen mesleki ve teknik 

eğitimde bireylerin teknolojiyi anlayıp kullanabilecek 

temel becerilere, iletişim ve problem çözme beceri-

lerine ve işbirliği içinde çalışabilecek disipline sahip 

olmasına önem vermektedirler.

Bilim ve teknolojideki hızlı değişim, sanayinin yüksek 

nitelikli ara insan gücüne olan ihtiyacını arttırmıştır. 

Sanayi kuruluşları öğrencilerden üretim bilgisi ve be-

cerisi, teknolojinin yakın takibi gibi konuların önceden 

bilinmesini temel istek olarak bildirmektedirler(Binici, 

1999). Meslekî eğitim sistemi, iş dünyasının gereksi-

nim duyduğu kadar kaliteli ve rekabet edebilir bir eği-

tim vermelidir. Bu eğitimde, iş dünyasına yüksek öğ-

retimden geçiş sırasında genel rekabetin ve meslekî 

yeteneklerin ön planda tutulması gerekir. İstihdamda, 

işin gerektirdiği genel rekabet ortamı yaratılmalıdır.

“Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yetişmiş ara eleman ihti-

yacı bu sistemle karşılanacaktır. Batı toplumunda bile 

meslek liselerine giden yüzde 65-70. Bizde tam tersi. 

Bizim nerede olduğumuzu görme bakımından bu oran 

çok önemli...”

Firmaların okullarla işbirliğini kuvvetlendiren ve sü-

rekli kılan etkenlerin başında bu işbirliğinden her iki 

tarafın da fayda sağlaması ve işbirliğini bu anlayış 

üzerine inşa etmesi gelir. Karşılıklı fayda yaratan iş-

birliklerinde okula yapılan her katkının (özellikle staj-

yerin eğitimine verilen katkının) firmanın ve sektörün 

geleceğine yatırım olarak görülmesi önem taşır.
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Öncelikle Bizi ağırladığınız için teşekkürlerimizi sunu-

yoruz.

- İlk olarak Ömer Kumova Kimdir??

Sizleri burada ağırlıyor olmaktan dolayı büyük mem-

nuniyet duyuyoruz. Tekrar hoşgeldiniz. 

1978 Bursa doğumluyum. Yıldız Teknik Üniversite-

si İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunuyum. 30 yıllık 

geçmişi olan ve bugüne kadar 3.000’e yakın üst gelir 

seviyesine yönelik konut teslim etmiş bir inşaat firma-

sı olan Ömer Kumova İnşaat’ın 3.jenerasyonu olarak 

Yönetim Kurulu Başkanlığını yapıyorum.

2006 yılında kurulmuş olan Rumeli Yönetici ve İş 

Adamları derneği Rumelisiad’ın Yönetim Kurulu Baş-

kanlığını yapıyorum. 

Aynı zamanda Bursa İnşaat Müteahitleri derneği İm-

siad’ın Yönetim Kurulu üyesi sektörümüze yönelik 

fayda üretmeye çalışıyoruz.

- Size göre Mesleki-Teknik Eğitim, Ülke Ekonomisi 

için ne ifade ediyor?

Türkiye gibi sanayi ve üretim gücü güçlü ülkeler için, 

Meslek okullarından mezun olmuş kalifiyeli iş gücü-

nün yüksek olması olmazsa olmazlardandır. 

İşletmelerde, Mavi yaka çalışanlarımız ile teknik kad-

ro arasındaki iletişimi sağlayan en önemli pozisyonda 

yer alan Meslek Okul çıkışlı çalışma arkadaşlarımızın iş 

dünyasına katkısı ne kadar güçlü olursa, Türkiye Eko-

nomisinin de Dünya Ekonomisindeki pastadan o denli 

daha büyük bir pay alması mümkün olabilir. 

- Mesleki-Teknik eğitimin gerekliliğine inanan bir 

iş adamı olarak dünden bugüne meslek liselerini 

nasıl değerlendiriyorsunuz?

Meslek okullarındaki öğretim görevlilerinin bilgi ve be-

cerisi yükselmiş olabileceğini, fakat makine, malzeme 

ve ekipman bakımından olması gereken seviyede ol-

madığını düşünüyorum. Meslek okullarının iş dünyası 

ile belirli programlar ve protokoller çerçevesinde çok 

daha fazla beraberce hareket etmesi gerektiğini dü-

şünüyorum. Meslek okullarının sayısının mevcut sa-

yının en az iki misli ve üzerinde olması gerektiğine 

inananlardanım. 

Mesleki Eğitim Söyleşileri 3
RUMELİSİAD Başkanı Ömer KUMOVA
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- Meslek Liselerindeki Eğitim Sistemi Sanayi ve 

Teknolojideki gelişim ile paralellik gösteriyor mu?

Meslek okullarının teknolojide yaşanan gelişmelere 

yetişemediklerini görüyoruz. Bu anlamda ekonomik 

anlamda çok daha fazla desteklenmesi gerektiğini 

düşünenlerdeniz. Her meslek okulunda 7-8 farklı bö-

lümden ziyade, belirli bir program ve planlama dahi-

linde her okulun 1-2 meslekte uzmanlaşması sağlan-

malı. Böyle olursa örneğin her okulda olacak Metal 

bölümünün ekipmanlarını yenilemektense, bu konu-

da uzmanlaşmış 2 farklı okula daha da fazla ekipman 

ve teknolojik ekipman alabilmek ve bunları düzenli 

olarak teknolojik gelişmelere paralel yenilemek daha 

ekonomik ve sonuç odaklı olacaktır. 

- Türkiye’deki okul ve sanayi arasındaki ilişkiyi 

nasıl değerliyorsunuz?

Biz Rumelisiad ailesi olarak Şubat ayında Milli eğitim 

Bakanımız nezdinde bir protokol imzalayarak Hürriyet 

MTAL okulumuza bir çok konuda destek olmaya baş-

ladık ve destek olmaya devam ediyoruz.

Yapmış olduğumuz başarılı çalışmalar Bursa iş dünya-

sında iyi bir ses getirdi. Örnek teşkil etti. Günümüzde 

başta Bursa Valiliği, BTSO ve birçok Siad olmak üzere 

konuya destek olabilmek için geniş çaplı bir oluşum 

içine girildi.

- Rumelisiad Akademi  İle ilgili bilgi verirmisiniz? 

Rumelisiad Akademi bir yandan Rumelisiad üyelerinin 

kişisel  gelişimlerine ve farklı sektörel konularda bilgi 

edinmesine imkan verecek eğitimler planlarken, diğer 

yandan da Üniversiteler ve Meslek okulları arasındaki 

bağın güçlendirilmesine katkı sağlar. 

Diğer taraftan AB projeleri düzenleyerek özellikle Bur-

sa’lı gençlerimizin farklı bilgi ve tecrübeler kazanması-

na vesile olmaktadır. 

- Rumelisiad Vakfınız üzerinden Meslek okulları 

ile ilgili bir desteğiniz olacak mı?

Rumelisiad Vakfımız üzerinden Hürriyet Meslek oku-

luna yönelik yönettiğimiz proje geniş çaplı bir destek 

içermekte. Vakfımız bu yıl ağırlığı üniversite öğrenci-

leri olmak üzere 100 öğrencimize burs imkanı sağladı. 

Önümüzdeki yıl hedefimizim bu burs miktarının arttır-

mak ve en az %60ını Meslek okuluna aktarabilmek.

Diğer taraftan Görükle Kız Meslek Lisesinin iş dünyası 

ile daha içli dışlı olabilmesine yönelik bir projeyi de 
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hayata geçiriyoruz.

Kayapa İş ve Uygulama okulunun ihtiyaçlarının kar-

şılanması kapsamında bir müzik sınıfını hayata geçi-

riyoruz.

- AB tarafından yılın proje ödülüne layık görülen 

genç işsizliği önlemeye yönelik Rumelisiad proje-

nizden bahsedermisiniz?

Rumelisiad olarak 5 balkan ülkesinden 25 genç arka-

daşımızı 15 gün boyunca Bursa’da ağırladık. Bir çok 

eğitim programına tabi tuttuk. Farklı işyerlerinde uy-

gulamalı eğitimler verdik. Birçok farklı sektöre yöne-

lik bilgi sahibi olarak ülkelerine döndüler ve bu konu-

lardan istedikleri alanda iş kurarak çevrelerine katkı 

sağladılar. Bunları yaparken bizlerle olan bağlantılarını 

koparmadılar.

- Sizce kurumlar Meslek okullarındaki öğrencilere 

staj konusunda yeterli eğitim ve uygulama imka-

nı sağlıyor mu?

İş dünyasının temsilcileri, öğrenci arkadaşlarımızın 

işe karşı ilgili olduklarını gördüklerinde çok daha fazla 

fedakarlık yaparak ilgi gösteriyorlar. Fakat stajerlerin 

ilgisiz olduklarını hissettiklerinde öğrenci arkadaş-

larımıza karşı umutsuzluğa kapılıyorlar ve şevklerini 

kaybediyorlar. Öğrencilerin işe karşı ilgilerini artırabil-

mek diğer taraftan işverenlerenlerin stajerlere karşı 

sorumluluklarını hatırlatmak  bence  iş dünyasının ge-

leceği için çok önemli. 

- Gençleri Mesleki eğitime özendirmek için Rume-

lisiad olarak atmış olduğunuz adımlar nelerdir?

Öğrenci kardeşlerimizle daha fazla vakit geçirmeye 

çalışıyoruz. Yaz Stajı ve yıllık işyeri eğitim program-

larını okul yönetimleri ile beraberce planlamaya ça-

lışıyoruz. Kariyer haftalarına katılarak pratiğe dönük 

ve iş hayatına dair bilgileri ve tecrübeleri paylaşıyo-

ruz. Türkiye çapında düzenlenen Robot yarışmalarına 

sponsor olarak destek olmaya çalışıyoruz. Okulların-

da düzenledikleri proje haftalarına destek olarak, iyi 

projelerin çevremizi kullanarak uygulanabilir olması-

na katkı sağlıyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızı mesleki 

fuarlara katılımlarını sağlıyoruz. İhtiyaç sahibi çocuk-

larımıza burs imkanı sağlıyoruz. İşyeri gezileri plan-

lıyoruz. Yurt dılından kardeş okul organizasyonuna 

katkı sağlıyoruz. AB ve Bebka projelerine proje ortağı 

olarak ekipman ve demirbaş desteği vermeye çalışı-

yoruz. Yapılan tüm organizasyonların ailelere ve Bur-

sa geneline duyurmaya çalışarak, meslek okullarının 

marka değerini artırmaya ve daha fazla öğrenci ar-

kadaşımın meslek okullarını tercih etmelerine vesile 

olmaya çalışıyoruz. 

- Eğitim hayatındaki başarı ile iş hayatındaki ba-

şarı arasında paralellik olduğunu düşünüyormu-

sunuz?

Paralellik olmak zorunda değil. Fakat okul başarısını 

iş hayatındaki başarı ile birleştirebilen arkadaşlarımın 

çok daha başarılı işlere imza attıkları aşikardır.

- Kurumunuzda almış olduğunuz gençlerde ne 

gibi özellikler arıyorsunuz?

İnsan ilişkileri kuvvetli, Başarılı olma arzusu ve ken-

dini geliştirme isteğini karşısındakine hissettirebilen, 

kendi geleceği ve firma geleceği için fedakarca ha-

reket edebilen, tuttuğunu kopartan, sosyal, gelişime 

açık olmak şeklinde sıralayabiliriz. 

- Genç yaşlarda iş hayatına atılmış bir girişimci 

olarak gençlere tavsiyeniz nelerdir?

Kişisel gelişimlerine ve en az bir Yabancı dil  öğrenme-

ye önem etsinler. 

İnsan ilişkilerini geliştirmeye çalışsınlar. İnsan ilişkile-

ri iyi olamayan girişimcilerin gelecekte başarılı olma 

şansı çok zor olacak.
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- Öncelikle bizi bugün ağırladığınız ve kıymetli 

vaktinizi ayırdığınız için teşekkür etmek istiyo-

rum. İlk olarak Abdullah Bayrak’ ı tanıyabilir mi-

yiz?

Afyon Yıldırım Kemal doğumluyum. Üç kardeşin en 

küçüğüyüm. Babamın görevi nedeniyle Isparta ve İz-

nik’te bulunduk, son olarak da Bursa’ya geldik. Top-

hane Meslek Lisesi Elektronik bölümünden mezun ol-

dum. Eşim, Necati Bey Kız Meslek Lisesi öğretmeniydi 

ve şimdi emekli. İki oğlum var. Büyük oğlum, Kültür 

Üniversitesi Tasarım, küçük oğlum San Diego State 

Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünü bitirdi.

- Bursa Organize Sanayi Bölgesi Bursa’nın ilk sa-

nayi bölgesi olması açısından farklı bir değere sa-

hip Ve bu sanayi bölgesinin kuruluşunda yer alan 

isimler de çoğunlukla Tophane Endüstri Meslek 

Lisesi mezunu. Bu bağlamda sormak istiyorum 

Size göre mesleki-teknik eğitim ülke ekonomisi 

açısından ne ifade ediyor?

Kemal Coşkunöz, Talat Diniz, Süleyman Beltan gibi 

pek çok sanayici Tophane Endüstri Meslek Lisesi me-

zunudur. Meslek Liseleri o dönemde sanayiye eleman 

yetiştiren ve çoğu da bugün sanayinin kurulmasında 

öncü olan isimlerdir. Bir ülke sanayi ve teknoloji ge-

liştirip kalkınmak istiyorsa bunun temeli mesleki ve 

teknik eğitim yani mesleki ve teknik liselerdir. Mesleki 

ve teknik eğitim olmadan sanayi - teknoloji alanında 

kalkınma çok da mümkün değil. Gelişmiş ülkelerde-

ki meslek liselerine verilen öneme baktığımızda bunu 

çok rahatlıkla görebiliyoruz. Diğer ülkelerle rekabet 

edebilmek, ekonomik alanda üretimi artırmak, sade-

ce satın alan ve kullanan değil, üreten ve satan ülke 

olabilmek için mesleki ve teknik eğitime ihtiyacımız 

var. Kalifiye elemanların bilgi ve becerisi, ekonomik 

başarının temelidir. Ülkemizin hızlı ilerlemesinin yolu, 

donanımlı ve bilgili gençlerden geçecektir.

- Ekonomik anlamda Bursa’nın son 10 yılını nasıl 

değerlendiriyorsunuz?

Bursa, gerek sanayi ve teknolojinin bir araya gelme-

Mesleki Eğitim Söyleşileri 4
ELSİSAN A.Ş. Başkanı Abdullah BAYRAK
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si, gerek coğrafi konumu sebebiyle Türkiye ekonomisi 

açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bursa sa-

nayisi hem üreten hem de ürettiğini ihraç eden konu-

muyla Türkiye ekonomisinin önemli yapı taşlarından 

birini oluşturmaktadır. Türkiye ekonomisi sektör ba-

zında analiz edildiğinde son 5 yılda büyümeye en çok 

katkının hizmet sektörü tarafından verildiği görülmek-

tedir. 2008 yılındaki krizden bu yana toparlanma sü-

recine giren ekonomi 2012 yılından itibaren geçmişe 

kıyasla daha yatay bir büyüme trendi izlemeye baş-

lamıştır. Bursa’nın sanayici firmalarının toplam sanayi 

üretimi içerisindeki ciro paylarına bakıldığında Bursa 

adına öne çıkan 3 sektör görülmektedir. 2014 yılı ra-

kamları baz alınarak yapılan karşılaştırmada Bursa’nın 

1000 sanayi firması içerisinde satış rakamları açısın-

dan en yüksek payı elde ettiği sektör otomotivdir. 

Bursa tekstil alanında Türkiye’de sektörün lokomotifi 

konumundadır. Türkiye’deki tekstil üretiminin yaklaşık 

%22’si Bursa’da gerçekleşmektedir. Tekstil, Bursa’nın 

en önde gelen sektörlerinden biri olarak ülke üreti-

mine ciddi katkılarda bulunmaya devam etmektedir. 

Otomotiv sektöründeki üretimin de yaklaşık %34’ü 

Bursa’da gerçekleşmektedir. Gıda, tarım ve hayvan-

cılık sektörlerinde de Bursa toplam üretimden aldı-

ğı %8 pay ile geçmiş yıllardaki konumunu korumuş 

ve dengeli bir çizgide devam etmektedir. Türkiye’nin 

son 3 yıldaki ihracatının 150 Milyar USD seviyesinde 

olduğu görülmektedir. Bursa ise ihracattan yaklaşık 

%7 pay alarak, yıllık ortalama 10 Milyar USD’lık ihra-

cat gerçekleştirmektedir. Bu durum, Bursa’nın üretim 

ve yurtdışı pazarına dönük satış konusunda oldukça 

başarılı bir grafik çizdiğinin önemli göstergelerinden 

birisidir. Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde Bursa, 

Türkiye’nin sanayide öncü şehirlerinden biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Otomotiv ve tekstil sektörle-

rinin başı çektiği Bursa sanayisi üretim ve istihdam 

açısından üst sıralarda yer almaktadır. Krediler ba-

kımından başarılı bir grafik sergilenirken, kredilerin 

mevduatlara olan oranı ise tasarruf konusunda Türki-

ye ortalamasının gerisindedir. Yabancı sermayenin de 

yoğun rağbet gösterdiği şehirlerden biri Bursa olur-

ken, ekonomik yapısı dikkate alındığında bu oranın 

daha yukarılarda olması beklenmektedir. Doğru politi-

ka ve stratejiler geliştirildiği sürece Bursa ekonomisi-

nin gerek Türkiye gerek dünya ekonomisinde giderek 

önemi artan bir konuma geleceğine ise şüphe yoktur.

- Siz de Tophane Endüstri Meslek Lisesi’nden me-

zun olmuş bir sanayici ve yönetici olarak dünden 

bugüne meslek liselerini nasıl değerlendiriyorsu-

nuz?

Bizim dönemimizle şimdiki dönem arasında ciddi fark 

var. Her dönem, kendi içinde değerlendirilmeli. Bizim 

dönemimizde dijital bir dönüşüm yoktu. Bilgiye ulaş-

mak çok zordu ve öğretmenlerimizin ağzından çıkan 

her söz ve bilgi çok önemliydi. Her evde ansiklopedi-

ler vardı ve gazeteler ansiklopedi verirdi. Pek çok bil-

giye ulaşmak için kütüphaneleri gezerdik. Öğrenmeye 

ve bilgiye açık bir öğrencilik yaptık. Şimdi bilgiye ulaş-

mak çok kolaylaştı. Bu dönemde çok hızlı bir değişim 

içindeyiz, bir yıl önceki bilgilerin yerini yeni bilgiler alı-

yor. Hayatın içinde olmak zorundasınız aksi takdirde 

dışarıda kalırsınız. Üzgünüm ama meslek lisesinden 

mezun olanlar çoğu zaman öğretimin dışındaki işle-

re yöneliyorlar, bunu da heder olan iş gücümüz ola-

rak değerlendiriyorum. Sistemde bir yanlışlık var, bu 

öğrenciler zeki fakat; biz çocuklarımızın yeteneklerini 

gözleyemiyoruz. Başarılı olan pek çok çocuğumuz sa-

nayide istihdam edilemiyor.

- Meslek liselerindeki eğitim sistemi sanayi ve 

teknolojideki gelişim ile paralellik gösteriyor mu? 

Bazı bölümler evet, fakat sanayide hızlı üretim söz ko-

nusu olunca daha teknolojik makineler devreye giri-

yor. Okulların bu hızla değişmesinin çok zor olduğunu 

görüyorum. Yaz döneminde MEB protokolü ile yasal 

çalışma gerçekleşmeli.  
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- Türkiye’deki okul ve sanayi arasındaki ilişkiyi 

nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çocuklarımız fabrikalarımızda staj yapıyor, bu anlam-

da sıkıntı yok. Öğretmenlerimizle yakın temas içinde-

yiz. Sanıyorum bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

farklı bir uygulaması söz konusu olacak ileriki dönem-

lerde.

- Sanayiciler genelde devlete mesleki eğitim ko-

nusunda eleştiriler yöneltiyorlar, mesleki eğitim 

alanında ciddi bir nitelikli ara eleman açığı oldu-

ğundan bahsediyor ve sorunları dile getiriyorlar. 

Bu sefer bir sanayici olarak özeleştiri yapacak 

olursanız ne söylemek istersiniz?

( Mesleki eğitim ve sanayi arasındaki ilişkide sa-

nayinin öz eleştirisi nedir? )

Fabrikasında yüksek verimi hedefleyen her sanayici, 

kalifiye eleman çalıştırmak ister. En gelişmiş teknolo-

jik makinelere yatırım yapan sanayici, bunu kullana-

bilecek yeterlikte eleman istihdam etmeyi tercih eder. 

Ancak öncelikle, mesleki ve teknik eğitimin kalitesini 

artırmak gerekiyor. Durum böyle olursa meslek lise-

lerinden daha nitelikli elemanlar yetişir ve sanayici 

bunları tercih eder. Gençlerimizin üniversiteye yönel-

tilmesi yerine meslek liselerinden meslek sahibi ola-

rak mezun olması gerekiyor.

- Meslek lisesi öğrencileri bildiğiniz üzere eğitim-

lerinin bir kısmını stajda tamamlıyor. Sizce ku-

rumlar öğrencilere staj konusunda yeterli eğitim 

ve uygulama imkânı verebiliyor mu?

Özellikle Bursa’da bu konuda mevcut durumun Türki-

ye geneline göre daha iyi bir noktada olduğunu söy-

leyebilirim. Bursa’daki fabrikalarda her yıl yüzlerce 

meslek liseli staj yapma imkânı buluyor. 

- Eğitim alanındaki dönüşümlerle ilgili çözüm 

önerileriniz nelerdir?

Türkiye’nin güncel ihtiyaçlarına yönelik insan kayna-

ğı yetiştirebilmesi için eğitim müfredatlarının sektör 

talepleri doğrultusunda güncellenmesi, Endüstri 4.0 

dönüşümüne uygun hale getirilmesi gerekiyor. Ayrıca 

sektör temsilcilerinin de üzerinde durduğu alan eği-

timlerinin en kısa sürede başlaması, eğitimde niteli-

ği yükseltecektir. Diğer ülkelerle rekabet edebilmek, 

ekonomik alanda üretimi artırmak, sadece satın alan 

ve kullanan değil, üreten ve satan ülke olabilmek için 

mesleki ve teknik eğitime ihtiyacımız var. Kalifiye ele-

manların bilgi ve becerisi, ekonomik başarının teme-

lidir. Ülkemizin hızlı ilerlemesinin yolu, donanımlı ve 

bilgili gençlerden geçecektir.

- Gençleri mesleki eğitime özendirmek adına BO-

SİAD’ın attığı adımlar nelerdir?

Her şeyin başı eğitim, ama iyi bir eğitim. Onca mes-

lek lisemiz var ve maalesef çoğu ya kapasitesinin çok 

altında öğrenci ile faaliyet gösteriyor ya da üniversi-

te sınavı odaklı eğitim sisteminde hiçbir yeri kazana-

mayan öğrencilerin zoraki gittiği okullar durumunda. 

Toplumun en önemli problemlerinden biri olarak ifa-

de edilen işsizlik artarken, biz işverenler de vasıflı iş 

gücü sıkıntısı çeker hale geldik, aradığımız yetkinlikle-

rin eğitim sistemi tarafından tam olarak karşılanama-

ması sebebiyle de verimsizlikler oluştuğunu gördük. 

Mühendis ile çırak arasındaki beceriler için yana yakı-

la kurslar açmamız bu yüzdendir. Üniversiteye yığılıp 

diplomalı işsiz mühendis yetiştirmek yerine meslek 

liselerine yönlendirip beceri sahibi ara elemanlar ye-

tiştirmeye ihtiyacımız var. Gençlerin mesleki eğitime 

yönlendirilmesi, ülkemizdeki nitelikli işgücü ihtiyacına 

ve gençlerin uzmanlaşarak meslek sahibi olmalarına 

hizmet edecek önemli çözüm yolları aranmalıdır. Tür-

kiye bir yandan mevcut meslek liselerini, sanayinin 

ihtiyacına göre yeniden şekillendirmek diğer yandan 

da meslek liselerinin sayısını da arttırmak zorundadır. 
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Ancak şu da bir gerçektir örneğin Bursa’da 100 kadar 

meslek lisesi var ancak hiç biri yeterince talep gör-

müyor. Biz de BOSİAD olarak bu gerçekten yola çıka-

rak mesleki-teknik eğitimin ülke ekonomisi açısından 

önemi konusunda toplumun her kesiminde farkındalık 

yaratmayı, bu konuda önder olarak devletle iş dün-

yası arasında işbirliğinin tohumlarını atmayı, kalifiye 

işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak gençle-

ri meslek eğitimine özendirmeyi amaçlıyoruz. “Güçlü 

Türkiye İçin Mesleki Eğitim’ başlığı altında hayata ge-

çirdiğimiz “BOSİAD Mesleki–Teknik Eğitimi Özendir-

me Projesi” çerçevesinde, 2019 yılı başında üretim 

seferberliğinin neferleri için çok özel bir organizasyo-

na imza attık. 18 Ocak 2019 Cuma akşamı Merinos 

AKKM’de düzenlediğimiz gece ile geleceğin iyi yetiş-

miş çalışanları olacak, tüm sektörlerin taze kanı mes-

lek liseli gençlere ‘BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ’ mesajı 

verdik. Bu algıyı yıkabilirsek başarılı öğrencilerin de 

mesleki ve teknik eğitimi tercih etmelerini sağlayabi-

leceğimize inanıyoruz. 

Bu geceden sonraki ilk işimiz farkındalık amacımızı 

perçinlemek adına üzerinde ‘Bu fabrikada işe alım-

larda meslek lisesi mezunu olması tercih sebebidir’ 

yazılı tabelaları fabrikalarımıza asmak olacaktır. Bir 

diğer düşüncemiz ise SİAD’larla birlikte Bursa özelin-

de bir Çalıştay düzenlemek. Mesleki ve teknik orta-

öğretim okullarında bazı alanlar sektör beklentilerinin 

çok üzerinde mezun vermektedir. Sektörde karşılığı 

azalan alanlar kademeli olarak kapatılmalı veya başka 

okullardaki aynı alanlarla birleştirilerek sayısı ve kon-

tenjanları azaltılmalıdır. Yükselme trendinde bulunan 

veya sektörde karşılığı fazla olan mesleklerde il ba-

zında yapılacak bir planlama dahilinde analiz verileri 

ve çalıştay sonuçlarına dayalı olarak yeni alanlar açıl-

malıdır. Gelişmiş dünyanın Endüstri 4.0’ı konuştuğu 

günümüzde Bursa, otomotiv sektörü ile tekstil ve 

makine ana sanayiinde bölgesinde adeta bir üs pozis-

yonunda bulunmaktadır. Kış turizmi, raylı sistemler, 

uzay ve havacılık teknolojisi, rüzgâr ve güneş enerjisi, 

teknik tekstil üretimi gibi alanlar son derece gelecek 

vaat eden stratejik sektörlerdir. Bu nedenle karar ve-

ricilerin burada şu sorunun cevabını aramaları önem 

arz etmektedir. Hali hazırda mesleki ve teknik ortaöğ-

retim okul ve kurumlarındaki alan ve dallar bu potan-

siyele ne kadar hazırdır ve gelecekte oluşabilecek yeni 

durumlara ne derecede adapte olabilecek kapasiteye 

sahiptir? Bunu da kurumlar olarak tek tek yapmak ye-

rine diğer SİAD’larla güç birliği yaparak tüm paydaş-

lar ile ortak bir çalıştayda ortaya koyabiliriz. 

- Bize BOSİAD Mesleki–Teknik Eğitimi Özendirme 

Projesi’nden bahseder misiniz? Bu proje ile ger-

çekleştirmek istediğiniz hedefleriniz neler? 

Bizler de sizlerden biriyiz. Birlikte başarabiliriz. Size 

bu ülkenin ihtiyacı var ve bu mutluluğu sizlerle pay-
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laşmak istiyoruz.

- Büyürken insan kaynağınız da genişliyor. Bin-

lerce kişiyi istihdam ediyorsunuz. Kurumunuzda 

işe aldığınız gençlerde ne gibi özellikler arıyorsu-

nuz? Gençlere tavsiyeleriniz neler?

Tercihlerini belirlerken yapabilecekleri bölümü seçme-

liler. Bu konuda mesleki tanıtım, bilgilendirme toplan-

tıları yapılmalı. İşe aldığımız gençlerde, önce çalışma 

istek ve merakının olması lazım. En iyi okulun, ömür 

boyu gelişime açık iş yerleri olduğunu düşünüyorum. 

Çok fazla iş değiştirmek, insan kaynakları açısından 

kötü bir puan. Şundan emin olunmalı ki; yetişmiş, 

ahlâklı, çalışkan mesai arkadaşını hiçbir iş yeri kay-

betmek istemez. Sabırlı olmak başarıyı beraberinde 

getiriyor. Sadece iş de değil, iş dışında da iş ve mes-

leğini geliştirecek eğitim ve araştırmalarını yapmalılar. 

Öğrenilemeyecek ve başarılamayacak hiçbir iş yok. 

Başarı başarıyı tetikliyor. 

- Eğitim hayatındaki başarı ile iş hayatındaki ba-

şarı arasında paralellik olduğunu düşünüyor mu-

sunuz?

Mutlaka paralellik vardır. Eğitimde başarı, bu okula 

seçilecek öğrencilerde konu ile ilgili yeteneğin be-

lirlenmesi lazım. Bizim dönemimizde, teknik okulla-

ra girmek için belirli puanı tutturmanız gerekiyordu. 

Yani; giriş imtihanı ve her bölümün ayrı giriş puanı 

vardı. Kısaca alınacak öğrencilerin belirli bir kapasite-

sinin olması tercih edilirdi. Bu bölümleri kazanamayan 

düz liseye giderdi ve bu okulun o dönemki kalitesi bu-

radan geliyor.

- Genç yaşlarda iş hayatına atılan bir girişimci 

olarak genç girişimcilere tavsiyeleriniz nelerdir?

Hiçbir başarı tesadüf değildir.
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- İlk olarak Faik Çelik’i tanıyabilir miyiz? 

1953 yılında Ankara’nın Polatlı ilçesinde doğdum. İl-

kokulu Polatlı Devrim İlkokulunda okudum. 1966 yı-

lında ailemle beraber Bursa’ya taşındık. 14 yaşında 

soba kalıpçılığı yapan komşumuzun yanında çıraklık 

yaparak iş hayatına başladım. Askerlik dönüşü kendi 

işimi açtım. O sırada eski ustam soba kalıpçılığından 

otomotiv yan sanayiine geçtiği için tüm müşterileri-

ni bana yönlendirdi. Onun vasıtasıyla hızlı büyüyerek 

tüm Türkiye’ye soba kalıpları üretmeye başladım.  

1974 yılında 21 yaşında Türkiye’de pek bilinmeyen 

kalıpçılığın istikbal vaat ettiği düşüncesiyle kalıpçılık 

alanına geçtim ve 30 metrekarelik ilk atölyemi 23 

yaşında açtım.  Şimdi 5 farklı sektörde 5000 kişiye 

istihdam sağlayan Beyçelik Holding Yönetim Kurulu 

Başkanlığı görevini yürütüyorum. 

- 30 metrekarelik atölyeden farklı sektörler-

de 20den fazla şirketiyle faaliyet sürdüren 

başarılı bir iş yaşamınız var.  Başarınızın sırrı 

nedir?

Benim başarımın sırrı ; Çok çalışmak ve cesur karar-

lar alabilmekten geçiyor.

- Genç yaşlarda iş hayatına atılan biri olarak 

genç girişimcilere tavsiyeleriniz?

Tercih ettikleri sektör ne kadar zor ve rekabetçi olur-

sa olsun asla pes etmeden devam etmeleri gerekiyor. 

Yaptığınız işle ilgili tüm incelikleri biliyor ve gelişme-

leri takip ediyor olmanız gerekir. Kısa yoldan başarıya 

ulaşmak diye bir şey olamaz.  En önemlisi de fark 

yaratmak. Bulunduğun sektöre yenilik getiremezsen 

sıradanlaşır bir süre sonra yerinde sayarsın. 

- Ekonomik anlamda Bursa’nın son 10 yılını 

nasıl değerlendiriyorsunuz ?

Bursa, yapılan ithalat ve ihracatlarla ülke ekonomisine 

büyük katkı sağlayan önemli bir sanayi şehri. Özellikle 

otomotiv sektöründe Türkiye’nin öncü şehri. Bunun 

yanında Bursa coğrafyası, doğal zenginliği ve tarihsel 

mirası ile gerçek bir cazibe alanı.  Son 10 yılda  Tu-

rizm alanında da çekim merkezi olması adına pek çok 

çalışmalar yapıldı. Bu alanda da önemli ilerlemeler 

sağlandı. Biz de Sheraton ve Aloft Bursa markalarını 

Bursa’ya getirerek turizm alanına yatırım yaptık. 

Mesleki Eğitim Söyleşileri 5 
BEYÇELİK Holding Başkanı Faik ÇELİK
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- Topluma katkı sağlamak için eğitim kurum-

ları neden önceliğiniz oldu?

Eğitimin toplumun ilerlemesinde en büyük paya sahip 

olduğunu düşünüyorum. Kalkınmış bir ülkenin gele-

ceği eğitimli ve donanımlı nesillerin yetiştirilmesinden 

geçiyor. Bu sebeple eğitim benim için çok önemli. 

Açtığım okulları da birer yatırım olarak görüyorum. 

Orada yetişen gençler ileride çok önemli mevkilere 

gelerek ülkemizin kalkınmasında rol oynayacaklar. 

- Mesleki alanda nitelikli bireyler yetiştirme-

yi hedefleyen mesleki ve teknik liseler ülke 

ekonomisi açısından ne ifade ediyor?

Bu liseler ülke ekonomisinde hayati öneme sahip. 

Sanayi alanında sürdürülebilir ekonomik gelişimin 

sağlanmasında en fazla ihtiyaç duyulan şey nitelikli 

insan gücü. Mesleki ve teknik liselerde bu potansiyel 

fazlasıyla var.  Küresel rekabette yerimizi alabilmek 

için doğru yönlendirilip eğitilmiş gençler büyük önem 

taşıyor.

- Bildiğiniz üzere MEB’in mesleki eğitim ku-

rumları ile sektör arasında iş birliklerinin 

sağlanması arz talep uyumsuzluğunun gi-

derilmesi adına gerçekleştirmeyi hedeflediği 

projeler var. Ahşap oyuncak üretimi gibi. Siz 

Türkiye’deki okul ve sanayi arasındaki ilişki-

yi nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Projelerden haberdarım ve destekliyorum. Daha da 

fazlası yapılmalı. istihdam odaklı işbirliği hem öğren-

ciler hem de sanayiciler için oldukça önemli. Mesleki 

eğitim veren okullardan eğitimini tamamlayan öğren-

ciler sanayinin bel kemiği. En çok ihtiyaç duyulan ni-

telikli iş gücüne sahipler. Bu okullarda bulunan nitelikli 

insan kaynağının sektördeki ihtiyaca göre şekillenmesi 

iki taraf için de kazançlı bir durum olacaktır. Bunların 

dışında bizim şirketlerimizde yıl içinde uzun dönem, 

yazları ise kısa dönem stajyer öğrencilerimiz bulu-

nuyor. Okullarında öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe 

dökme şansı elde ederek sektörel deneyim kazanıyor-

lar. İş ortamını görüp fikir sahibi olabiliyorlar. 

- Meslek liseleri öğrencileri bildiğiniz üzere 

eğitimlerinin bir kısmını stajda tamamlıyor. 

Sizce kurumlar öğrencilere staj konusunda 

yeterli eğitim ve uygulama imkanı verebili-

yor mu?

iş hayatını her yönüyle kavrama konusunda staj ol-

dukça önemli. Bizim firmalarımızda da stajyer öğ-

rencilerimiz bulunuyor. Geliştirilmesi gereken yönler 

mutlaka vardır fakat çoğu kurumun staj konusunda 

öğrencilere destek ve fayda sağladığını düşünüyorum. 

- Gençleri meslek eğitimine özendirme için 

neler yapılabilir?

Meslek liselerinin amacı iyi bir meslek insanı yetiştir-

mektir.  Gerçek anlamda o mesleğe kendini adamış ya 

da adayacak gençlerin önünün açılması büyük önem 

taşıyor. Gençleri bu konuda doğru bilgilendirip, doğru 

yönlendirmeler yapılmalı. 
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Faik Çelik MTAL’de BİSİAD Seminerleri

Gerek okul içinde gerekse okul dışında, sahip ol-

duğu fiziksel imkanlarla birçok etkinliğin gerçek-

leştirilmesine imkan tanıyan Faik Çelik Mesleki 

Ve Teknik Anadolu Lisesi, 24 Haziran’da, BİSİAD 

(Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri 

Derneği) seminerine ev sahipliği yaptı. 

MEB’in BİSİAD’la gerçekleştirdiği protokol kap-

samında, bilişim öğretmenlerine yönelik olarak 

hazırlanan seminerde, bilişim sektörünün önem-

li alanlarında gerçekleştirilen proje ve yatırımlar 

ile bu proje ve yatırımlarda ihtiyaç duyulan per-

sonelin eğitilmesiyle ilgili bilgilendirme ve tavsi-

yelerde bulunuldu.

Seminere konuşmacı olarak katılan  BSY (Bil-

gi Sistemleri Yönetim Danışmanlık Hizmetleri) 

Başkanı Nursel TETİKCAN, Endüstri 4.0 konulu 

sunumunda; Eagle Modeli, ERP ve CRM Çözüm-

leri, IK  Çözümleri, BİMSER, QDMS Modüler yapı 

hakkında katılımcılara bilgiler verdi.
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Tophane MTAL 150. Yılını Kutlayacak

Tophane  Mesleki  ve Teknik  Anadolu Lisesi’nin kuru-

luşunun 150. Yılı kutlamalarının hazırlıkları kapsamın-

da Okul yönetimi, Tophane Teknik Lisesi ve Endüstri 

Meslek Lisesi Güçlendirme Vakfı Yönetimi ile 150. Yıl 

Kutlama Komitesi, Milli Eğitim Bakanı  Ziya  Selçuk’u  

Ankara’da   makamında ziyaret ettiler.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u Bursa’ya, önümüzdeki 

günlerde gerçekleştirilecek Tophane Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi’nin 150. Kuruluş Yılı  etkinliklerine  

davet eden  Okul Heyeti’nin ziyaretine, Bursa Mil-

letvekili, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar arası 

Dostluk Grubu Başkanı ve TBMM Milli Savunma Komi-

syonu Başkanvekili Refik Özen de öncülük etti.

Bursa’nın en köklü eğitim kurumlarından olan ve ülke sanayileşmesine katkı sağlayan pek çok değerler 

yetiştiren Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu eğitim öğretim döneminde kuruluşunun 150. 

Yılını kutlayacak.
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Ziyarette konuşan Özen, Tophane Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi’nin Bursa için önemli bir değer old-

uğunu, Bursa ile özdeşleşen Okulun geride  kalan  150  

yılda  Bursa ve   ülkemizin sanayileşmesine yönelik 

çalışmalar yapan çok önemli sanayiciler yetiştirdiğini 

söyledi.

Ziyarette, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-

si’nin çalışmaları ve sorunları hakkında bilgi verildi, 

üreten güçlü Türkiye için meslek eğitimi ve meslek 

insanı, kaliteli meslek öğretmeni ihtiyacı vurgulandı.

Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kuru-

luşunun 150. Yılı nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Ziya 

Selçuk’u ziyaret eden Heyette, Bursa Milletvekili, Tür-

kiye-Bosna Hersek Parlamentolar arası Dostluk Grubu 

Başkanı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkan-

vekili Refik Özen ile birlikte, Okul Müdürü Yusuf Ay, 

Tophane Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi 

Güçlendirme Vakfı Başkanı İşadamı ve Sanayici Nec-

mettin Pınar, 150. Yıl Kutlama Komitesi Başkanı İşad-

amı ve Sanayici Vehbi Varlık ile Bursa İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü 

Bülent Altıntaş yer aldılar.
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Tematik Mobilya Lisesi
Toplu Protokol İmza Töreni

Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı  Tek-

nolojisi  Mesleki  ve  Teknik Anadolu   Lisesi,  İnegöl   

mobilyacılık sektöründe  isim yapmış firma ve  der-

neklerle 43 adet protokol imzaladı.

Hacı Sevim  Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü  Merkez 

Konferans Salonu’nda gerçekleşen protokol imza tö-

renine İlçe Milli Eğitim Müdürü, Protokol imzalanacak 

firma sahipleri, İnegöl Belediyesi ses sanatçıları, TRT 

ses sanatçısı Sebahat ARSLAN, veliler ve öğrenciler 

katıldı.

İmzalanan  protokollerle  birlikte  firma sahipleri, veliler ve  öğrencilerin tanıştırılması, İnegöl’de faaliyet göste-

ren sanayicilerin  okulu tanıması,  okul-sanayi işbirliğinin  güçlendirilmesi,  okulun ve  öğrencilerin eğitim- 

öğretim giderlerine katkı sağlanması amaçlandı.

Bu protokoller kapsamında ayrıca okula ve sınıflara donanım malzemeleri ve ihtiyacı olan öğrencilere de burs 

desteği sağlanmış oldu.
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Necatibey MTAL,
BEKSİAD ve SODEXO Firmaları ile İşbirliği Protokolü İmzaladı

Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Ta-

sarım Teknolojisi Alanı ile BEKSİAD (Bebe-Çocuk Kon-

feksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği) 

arasında, Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Proto-

kolü imzalandı.

BEKSİAD ana  binasında gerçekleşen  imza törenine;  

Necatibey  Mesleki ve  Teknik Anadolu Lisesi adına 

Okul Müdürü Süleyman Zihni ŞEN, BEKSİAD adına da 

Yönetim Kurulu Başkanı Ömer YILDIZ katıldı. Proto-

kolde okulun eğitsel, Sosyal ve ekonomik gereksinim-

lerini gidermek, Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli 

ile giyim sektörüne kalifiye işgücü sağlamak amaçlan-

dı.

Bu anlaşmanın ardından; 

Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İ-

çecek Hizmetleri Alanı ile SODEXO firması arasında, 

okulun eğitsel, Sosyal ve ekonomik gereksinimlerini 

gidermek, Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli ile yi-

yecek-içecek hizmetleri  sektörüne  kalifiye  işgücü  

sağlamak  amacıyla,  ‘Okul-Sanayi  İşbirliği  İstanbul  

Modeli  Protokolü de

 imzalandı.
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Mesleki Eğitim ve Sektör İşbirliği

Kongre ve Turizm sektörünün öncü kuruluşlardan 

BURKON (Bukon Turizm Kongre ve Organizasyon Ltd. 

Şti) ile Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ara-

sında işbirliği protokolü yapıldı.

Mesleki eğitim ve çalışma esaslarını ve istihdam odak-

lı iş birliğini kapsayan protokol, Burkon Genel Müdürü 

Hasan EKER ve Okul Müdürümüz Mediha KARASU 

Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İle Burkon Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı.

tarafından 4 Aralık 2018 tarihinde imzalandı.

Bu protokol çerçevesinde, Halkla İlişkiler ve Organi-

zasyon Hizmetleri Alan öğrencilerinin eğitsel ve sos-

yal alandaki gereksinimlerinin giderilmesi, sektördeki 

teknolojik ve toplumsal gelişmeler doğrultusunda ge-

rekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek 

elemanları yetiştirilmesi amaçlanmıştı.
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Atatürk Otomasyon
Marmara Robot Olimpiyatlarından 
Dereceyle Döndü 

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Saadet İğrek Endüstriyel Otomosyon Teknolojileri Alanı Robot ekibi

İstanbul  Marmara  Üniversitesi’nde düzenlenen Marmara  Robot Olimpiyatlarında ilk kez katıldıkları ve 149

robotun katıldığı Arazi Robotu  kategorisinde ikincilik ödülü alarak büyük başarıya imza attı.

Arazi Robot çalışmalarında bizlere destek veren İğrek Makina, Simetrik Dizayn, Geosis Yazılım ve Almaz ailesine 

teşekkür ederiz. 
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Otofest 2018
Sektörle Öğrencileri Buluşturdu
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (OİB MTAL) tarafından bu yıl 3’üncüsü 

gerçekleştirilen OTOFEST 2018, otomotiv sektörünün önde gelen firmalarıyla öğrencileri aynı platformda bu-

luşturdu.

OİB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi de gerçekleşti-

rilen etkinliğe; Nilüfer Kaymakamı Avni Oral, Nilü-

fer Belediye  Başkan Yardımcısı  Adil Kayaoğlu, Ni-

lüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem 

Tüfekçi ve çok sayıda otomotiv firması temsilcisi 

katıldı.

Türkiye’deki neredeyse tüm sektörlerin nitelik-

li personel sıkıntısı olduğunu dile getiren Nilüfer 

Kaymakamı Avni Oral ise, mesleki ve teknik eğiti-

min yeterli seviyeye gelmesi için tüm  kurumların  

yoğun  çaba sarf ettiğini söyledi. OİB MTAL’in bu 

çabaların bir ürünü olduğunu da kaydeden Oral, 

OİB MTAL gibi okulların sayısının artması gerekti-

ğinin altını çizdi.
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Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk 

Gelişimi ve Eğitimi Alanı adına yapılan Çocuk  Gelişi-

mi  Eğitiminde  “Montessori” Yöntemleri “Montessori 

Methods” in Child Development Education” projesi 

ulusal ajans tarafından kabul edildi.

Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk 

Gelişimi ve Eğitimi Alanı;  Çek Cumhuriyeti,  Macaris-

tan, Hollanda  ve  İtalya’da  montessori yöntemleri-

nin uygulanması ile ilgili 46.475 Avro’luk uluslararası 

proje çalışması gerçekleştirecek.

Proje  kapsamında  Montessori   eğitim  yöntemi  hakkında  detaylı bilgi  sahibi olarak, Montessori  yöntemine  

uygun  eğitim mekânı oluşturmak ve materyalleri hazırlamak amaçlanmıştır.

Necatibey MTAL’de
Montessori Projesi Ulusal Ajansdan Kabul Gördü
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Faik ÇELİK MTAL Türkiye Şampiyonu

Atletizm  takımımız üst üste 7 kez Türkiye Şampiyonu oldu.

Atletizm takımımız 28-29 Martta Bursa da düzenle-

nen  Okullar Arası Gençler A Kızlar Türkiye Şampiyo-

nasında birinci oldu. Bu yıl elde ettiği başarıyla takı-

mız 7. kez Türkiye Şampiyonu oldu.

Grup yarışmalarında birçok önemli dereceye 

imza atan öğrencilerimizden Leyla Yanardağ 300 

metre engellide ve 400 metrede birinci olurken 

Rümeysa Öktem yüksek atlamada, Esra Yoldaş 

3 adım atlama ve uzun atlamada birinci oldular.
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BUTUR Turizm Fuarı YemekYarışması

Yıldırım İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yi-

yecek ve İçecek Hizmetleri Alan öğrencileri, Butur 

Turizm Fuarı kapsamında gerçekleştirilen yemek 

yarışmasında İl çapında 1. oldu. 18-21 Ekim 2018 

tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Osmanlı Mutfa-

ğı yemeklerinin yapıldığı yarışmada, yiyecek ve içe-

cek alanı 12. Sınıf öğrencilerinden Büşranur ZENGİN, 

Kübra ÖNÇIRAK ve Tuğçe YAŞAR, yapmış oldukları 

‘Humus-u Ala, Terkib-i Çeşiddiye ve Ayva Tatlısı’ ile 

başarılı bir performans göstererek rakiplerini geride 

bıraktı.
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Genç Mobilya Tasarımcıları
Tüyap Fuarında

Hacı Sevim Yıldız Mobilya Ve İç Mekan Tasarımı Tek-

nolojisi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi “TÜYAP - 31. 

Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, 

El Aletleri Fuarına katıldı.

İstanbul TÜYAP Fuar Merkezinde gerçekleşen ve bu 

yıl 31 incisi düzenlenen Ağaç İşleme Makineleri, Kesi-

ci Takımlar, El Aletleri Fuarında mobilya ve iç mekân 

tasarımı öğrencileri yeni teknolojilere sahip makine, 

el aletleri ve mobilya aksesuarlarını yakından incele-

yerek bilgi edindiler. 

İnegöl Ticaret Odası (İTSO) ve İnegöl Marangozlar ve Mobilya odası (İNMOB) nın desteği ile fuara giden öğren-

ciler, İnegöl mobilya sektörünün önde gelen isimleri ile tanışma ve söyleşi yapma fırsatı yakaladılar.
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İmos İşbirliği ile
İnegöl Mobilya Fuarı Ziyareti

Tematik (tek bir meslek dalına sahip ve bu dalda uz-

manlaşmış) okul olan Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç 

Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi öğrencileri, mobilyacılık sektörünün önde ge-

len kuruluşlarından İMOS (İnegöl Mobilya Sanayicileri 

Derneği)  işbirliğiyle  düzenlenen   İnegöl Mobilya Fu-

arı’nı katıldı.

Öğrenciler, fuar kapsamında, yapmış olduğu yaratı-

cı çalışmalarla İnegöl mobilyacılık sektörüne damga 

vuran ve halen aktif olarak çalışmalarına devam eden 

mobilya tasarımcısı Fahrettin ÖZLE’nin katılımıyla 

gerçekleştirilen tasarım seminerine katıldı.

26 Ekim 2018’de gerçekleştirilen bu etkinlikler saye-

sinde öğrenciler, ilginç ve yaratıcı tasarımlara sahip 

mobilyaları yakından inceleme, sektörün önde gelen 

isimleriyle buluşma, mesleki vizyonlarını belirleme ve 

kariyer planlaması yapma imkânına sahip oldu.
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Akıl ve Zekâ Oyunlarında
Bursa İl Finali Yapıldı

Bursa’nın 17 ilçesinden gelen yüzü aşkın öğrenci 6 

oyun ve 8 kategoride mücadele etti. Soğanlı Kültür 

Merkezinde gerçekleştirilen il finaline öğrencilerle 

beraber gelen veliler ve danışman öğretmenler de 

müsabakaları heyecanla izledi. Müsabakaların ta-

mamlanmasının ardından dereceye giren öğrenciler 

ödüllendirildi. Kategorisinde birinci olan 8 öğrenci 

Türkiye Şampiyonasında Bursa’yı temsil etme hakkı 

kazandı. 

Çocukların düşünen, üreten ve karşılaştıkları prob-

lemlere çözümler bulabilen bireyler olarak yetişmesi, 

öğrencilerin yeteneklerinin bireysel ve grup oyunları 

ile  geliştirilmesi  hedeflenen  Akıl  ve Zeka Oyunları

Turnuvası ile öğrencilerin sosyal gelişimlerinin destek-

lenmesi ve kendilerini ifade edebilme fırsatının sunul-

ması, akıl ve zekâ oyunları ile vakitlerini daha verimli 

geçirmelerinin sağlanması amaçlanıyor. 

2018 Aralık ayında duyurusu yapılan Akıl ve Zeka 

Oyunları şampiyonasına 9-14 yaş aralığındaki tüm 

öğrenciler katılabiliyor. Bursa’da ve tüm yurtta eş 

zamanlı  olarak  başlayan  şampiyonada  öncelikle ilçe

lerde gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren 

öğrenciler il finallerine katılmaya hak kazanacak. 5 

Nisan 2019 tarihine kadar gerçekleştirilecek il final-

lerinde başarılı olan öğrenciler ise 27-28 Nisan 2019 

tarihinde Bursa’da yapılacak Türkiye şampiyonasın-

da mücadele edecek. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye 

Şampiyonasında öğrenciler Mangala, Q-Bitz, Equi-

librio, Pentago, Kulami, Reversi, Mangala ve Penta-

go olmak üzere sekiz kategoride yarışacak. Akıl ve 

Zekâ Oyunları Bursa İl Finali Soğanlı Kültür Merkez-

inde gerçekleştirildi. Bu yıl Bursa’da yapılacak Türkiye 

Şampiyonasında  ilimizi temsil etmek isteyen  öğrenci

ler kıyasıya mücadele etti.

Bursa  Valiliği,  Bursa  Büyükşehir  Belediyesi, Bursa İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları 

Federasyonu arasında imzalanan işbirliği protokolü 

kapsamında Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Şampiyo-

nası Bursa’da yapılacak. Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları 

Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilen Bursa il fi-

nali büyük çekişmelere sahne oldu.
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Liseler Arası Moda Tasarım Yarışması

Osmangazi İMKB MTAL
Giyim Üretim Teknolojisi Alanı Ödüllere Doymuyor
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu’nun Türkiye geneli resmi/özel tüm lise ve dengi  İMKB Mesleki e Teknik 

Anadolu Lisesi ödülle döndü. ‘PATCHWORK’ konulu yarışmada Hünkar ALİEVA ve Fahriye ALİEVA isimli

öğrenciler katılım gösterdi. Hünkar ALİEVA yapmış olduğu başarılı tasarımla okula 2.lik ödülünü kazandırdı.
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Hüseyin Özdilek MTAL
Liseler Arası Moda Tasarımı Yarışması

Hüseyin  Özdilek  Mesleki ve  Teknik Anadolu  Lisesi

Giyim Üretim Teknolojisi Alanı, Bursa genelinde tekstil 

üzerine eğitim veren liselerin katılımıyla “Zeytin Dalı” 

adı altında moda tasarımı yarışması düzenledi.

Hüseyin  Özdilek  Mesleki ve  Teknik  Anadolu  Lisesi 

Giyim  Üretim  Teknolojisi  Alanı, Bursa genelinde 

tekstil üzerine eğitim veren liselerin katılımıyla “Zeytin 

Dalı” adı altında moda tasarımı yarışması düzenledi.
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Nilüfer Hatun MTAL’de Pasta Yarışması

Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,

yaş pasta süsleme yarışmasının ikincisini düzenledi.

Geleneksel hale getirilmeye çalışılan Yaş pasta 

süsleme yarışmasına Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Mustafa EFE ve Aşçılar Odası Başkanı Erol ASLAN ko-

nuk olarak katıldı.

Okul Müdürü Bedrettin KATMER, bir meslek lisesi ola-

rak,  öğrencilerin  halkla  bütünleşeceği  ve meslekleri 

yakından öğrenecekleri bu tür etkinliklere son derece 

önem verdiklerini söyledi. Yarışma sonunda birin-

ciye tam altın, ikinci ve üçüncüye yarım altın ve 

dördüncüye de çeyrek altın verildi.
25  öğrencinin  katıldığı  yarışmada  birinciliği

tavus kuşu figürlü pastasıyla Gamze ASLAN elde 

etti. Birbirinden güzel pastaların sergilendiği ya-

rışmada,  ikinciliği  Hülya  BAY,  üçüncülüğü

Ceren FİLİZ ve dördüncülüğü de Aslıhan KARA-

ÇAY adlı öğrenciler kazandı.
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Hüseyin Özdilek 2018 Kariyer Günleri

Hüseyin  Özdilek Mesleki ve Teknik  Anadolu Lisesi 

Giyim Bölümü Kariyer Günleri kapsamında sektörün 

önde gelen isimleriyle öğrencilerini buluşturdu. Ka-

riyer günleri kapsamında aynı okuldan 2014 yılında 

mezunlarından ve VORTEX&ASİAA isimli moda evi 

kurucusu Orçin ASYA öğrencilerle deneyimini paylaş-

tı. Sektörde farklı alanlarda deneyime sahip 2008 yılı 

mezunlarından  Gözde BAYRAM ‘da kariyer günleri 

kapsamında öğrencilere bilgi verdi.

Kariyer  günlerinin  devamında   MERTKON  Konfeksiyon  kurucusu  Erdoğan MERT,  Meslek lisesi oğrencilerine

sektörde çok ihtiyaç  olduğunu belirterek, mesleki ğitimin hayat  boyu sürdüğünü ve bu sektörde eğitimli kişile-

rin daha iyi yerlere geldiğini vurguladı.
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Faik Çelik MTAL’de Kariyer Günleri

Bursa  yirmi  ikinci  dönem  Milletvekilli  Faruk  AN-

BARCIOĞLU’nun  başlattığı   Kariyer Günleri Proje-

si’nin 2. ayağı TURSAB Başkanı Hasan EKER’in katılı-

mıyla Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 

gerçekleşti. Seminere İl Milli Eğitim şube müdürü Ke-

mal ÜNAL ve Yıldırım İlçe Milli Eğitim şube müdürü 

Selim ATAY katıldı. Öğrencilerin geleceğe yönelik 

mesleki karalarını alırken onları Bursa’nın başa-

rılı iş adamları ve kanaat  önderleriyle bir araya 

getirmeyi  amaçlayan proje kapsamında düzenle-

nen seminere Bursa Turizm Platformu Koordinatö-

rü Hasan EKER katıldı.

Projenin koordinatörü olan Anbarcıoğlu  öğ-

rencileri Bursa’nın başarılı girişimcileri ve iş 

adamlarıyla buluşturmayı   amaçladıklarını 

söyleyerek “sizleri başarılı olmuş kişilerle bir 

araya  getirerek  onların  bilgilerinden ve tec-

rübelerinden yaralanmanızı istiyoruz” dedi. Öğren-

cilere geleceklerine yönelik önemli kararlar verme 

aşamasında olduklarını söyleyen Anbarcıoğlu 

“kararsız olursanız baştan kaybedersiniz,  hepi-

nizin bir amacı olsun”  diyerek   öğrencilere   tav-

siyelerde bulundu.
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Kendi okul hayatını ve öğrencilik yıllarını aktaran Hasan EKER, Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  

öğrencilerinin çok  iyi fiziki şartlara ve alanında donanımlı öğretmenlere sahip olduklarını belirterek, bu şansı 

kendilerini geleceğe hazırlamak için değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

Bursa Turizm Platformu Koordinatörü Hasan EKER öğrencilere kendi çalışma hayatını ve başarı hikâyesini

anlatarak onlara gelecekte başarılı olmanın yollarından bahsetti.  İnsanların yaşamları boyunca düşüncelerinin 

değişiklik gösterebileceğini söyleyen EKER “hayatta değişmeyen bazı şeyler de vardı, çalışmak, ahlaklı olmak 

gibi; çalışan birisinin başaramayacağı hiçbir şey yoktur, mutluluğun yolu çalışmaktan geçer” dedi.

Eker “Mutluluğun Yolu Çalışmaktan Geçer”
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Hüseyin Özdilek MTAL
Tekstil ve Giyim Alanları ‘Eat Desen Tasarımı’ Semineri

Hüseyin   Özdilek  Mesleki  ve  Teknik Anadolu   Li-

sesi  Tekstil  Teknolojileri Dokuma Alanı öğretmen-

leri, tekstil alanındaki yeni teknolojiler ile ilgili bilgi 

alabilmek  ve  dokuma   tasarımındaki  yenilikleri   

yakından   takip  etmek  amacıyla  okulun düzenle-

miş olduğu ‘Eat Desen Tasarımı’ seminerine katılım 

gösterdi.

Seminerde, Eat Desen Tasarımı’nın diğer programlara 

göre avantajları, dokuma ve tekstil sektörüne getir-

miş olduğu yenilikler, pratik renk indirgeme ve desen 

temizlemede sağladığı kolaylıklar hakkında bilgiler ve-

rildi. Seminer sonunda öğretmenlere katılım belgesi 

takdim edildi.
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Tekstil Sektöründe Eğitimin Önemi

Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğ-

rencileri tekstil sanayi sektörünün  öncülerinden Gü-

ven   GÜLDOĞAN  ile  okulumuzun   konferans salo-

nunda bir araya geldi.

Konferans süresince tekstilin günümüzdeki anlamı, 

genişleyen tekstil kavramı, kullanım amacına uygun 

tekstilin seçimi ve önemi gibi konularda bilgi vererek, 

tekstil sektörünün sürekli genişlediğini  ve  tekstilde 

yeni iş alanlarının oluşacağını ifade etti.
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Numune Kumaş Dokuma
Makinelerinin Kurulumu ve Eğitimi

Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, 

öğrencilere daha iyi şartlarda eğitim vermek amacı 

ile Tekstil Teknolojisi Alanı  “ Numune Kumaş Doku-

ma-2”  atölyesinin açılışı yapıldı.

Gülas Makine işletme sahibi Musa  GÜLAS ve Ali ODA-

BAŞI tarafından kurulumu  yapılan numune kumaş 

dokuma makineleri, öğrencilerin daha teknolojik ve 

modern bir ortamda uygulama yapmalarına olanak 

sağladı.
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Yalın Düşünce Eğitimi

Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 

Tekstil Teknolojisi ve Giyim Üretim Teknolojisi alan 

öğretmenlerimizin katılımı ile Savcan Tekstil Sis-

tem Koordinatörü Vedat SEBATLI tarafından “Yalın 

Düşünce Eğitimi” konulu seminer düzenlendi.

Seminer ile yalın düşüncenin kökleri, yalın dü-
şünceyi doğuran koşular ve yalın düşüncenin  iş 
prensipleri hakkında bilgiler verilerek, iş süreçle-
rini  yeniden değerlendirmek ve israftan arındır-
mak konularında okulumuz öğretmenlerine far-

kındalık kazandırıldı.
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Faik ÇELİK  MTAL
Sıfır Atık Projesini Meslek Liseli Aileleriyle Paylaştı

Faik  Çelik Mesleki ve Teknik  Lisesi Gıda Teknolojisi  

Alanı  Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor projesi kap-

samında, geri dönüşüm bilinci oluşturmak için “sıfır 

atık” ziyaterlerini başlattı. Proje ile birlikte gelecek 

nesillere temiz ve yaşanabilir  bir dünya  bırakmak,  

israfı önlemek,  ülke  ekonomisine   katkıda  bulun-

mak  ve  bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla ai-

lelere bilgi verildi. Gıda Teknolojisi alan şefi Ayten 

İNALI’ın öncülüğünde  gidilen  ev ziyaretinde,  ev 

ortamında geri dönüşümü olan atıkların neler olduğu 

anlatılırken kullanım dışı kalmış geri  dönüştürülebilir 

atıkların çeşitli yöntemlerle yeniden üretim sürecine 

katılabileceği konusunda bilgiler verildi.
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Kırcali MTAL Ailelerle Buluşuyor

İnegöl Salih İbrahim Kırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı  

Mesleki ve Teknik  Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü 

“Meslek    Liseliler  Ailelerle   Buluşuyor”  projesi

kapsamında,  İsaören mahalle sakinleriyle bir araya  

geldi. 4 gün süren projede katılımcılara hijyen eğiti-

mi, bilinçli ilaç kullanımı, sağlıklı ve dengeli beslenme, 

gıda güvenliği, hastalıklardan korunma konularında 

eğitimler verildi. Projeye okul idareci ve öğretmenle-

rinden Emine KAYA, Dilaver BABACAN, Caner ÖZER, 

Mustafa İNBAŞI, Ayşe MUTLU, Melek OKUR, Hanife 

SEVEN, Neşe ÇELİK CİTE ile 18 öğrenci katılım gös-

terdi.
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İnegöl Nene Hatun MTAL
Öğrencilerinden Şehit Annelerine Anlamlı Etkinlik

İnegöl Nene   Hatun   Mesleki  ve   Teknik  Anadolu 

Lisesi öğrencileri, “8 Mart Dünya Kadınlar  Günü”nde,  

yapmış   olduklarıetkinlikle şehit annelerini unutma-

dıklarını gösterdiler.

Etkinlik, öğrencilerin Afrin’de şehit düşen kırk iki as-

kerimizin  ruhuna  kırk bir  Yasin-i  Şerif okumasıyla  

başladı.  Ardından  okul   bahçesine  şehitlerin  anısını   

yaşatacak

fidanlar  dikildi. Son  olarak öğrenciler, şehit  anne-

lerine,  acılarını paylaşan ve duygularını dile getiren 

mektuplar yolladılar.
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Hacı Sevim Yıldız-2’nin Usta Elleri

İnegöl  Hacı   Sevim  Yıldız-2  Mesleki  ve  Teknik

Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin geçtiğimiz  

yıl  başlattığı  “usta eli”  projesi devam ediyor.

Okulumuz  mobilya   ve  iç   mekan   tasarımı  alanı,

metal teknolojisi alanı  ile  tesisat  teknolojisi   ve   

iklimlendirme    alan öğretmen  ve  öğrencilerinden  

oluşan   ekip ihtiyaç   sahibi  okullara  usta  dokunuş-

lar yaparak sorunlarına çözümler üretiyor.

Usta eli projesi kapsamında Edebey İlk okulu ve 

İmam Hatip Ortaokulu, Çayyaka İlkokulu, Çeltikçi 

İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu, Eski Karacakaya 

İlkokulu ve Ortaokulu, Şakir Lakşe İlkoklu ve Yenice 

Fatma Göztepe Anaokulunun bakım ve onarımı ger-

çekleştirildi.

Projemizle  ihtiyaç  sahibi   okulların sorunlarına çö-

züm üretilirken, öğrencilerimiz de derste  öğrendikle-

rini  sahada uygulama  şansı yakalayarak okulumu-

zun tanıtımına katkıda bulundular.
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Hüseyin Özdilek MTAL’de
Yılsonu Karma Ürün Sergisi

Hüseyin  Özdilek  Mesleki ve  Teknik  Anadolu   Lisesi

Giyim Üretim Teknolojisi Alanı, 9. sınıf öğrencilerinin 

alan seçimine yardımcı olmak ve yıl içinde atölyele-

rinde yaptıkları çalışmaları   katılımcıların   beğenisine 

sunmak amacıyla ‘Yıl Sonu Karma Ürün Sergisi’ dü-

zenledi.

Açılışı Okul Müdürü Nuri CELEPÇİ ve okul idarecileri 

tarafından yapılan sergi, okul öğretmen ve öğrencileri 

ile dışarıdan gelen konuklar tarafından ilgiyle gezildi.
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Nilüfer Hatun MTAL
Spor Salonu Renkleniyor
Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okul  

dışı  gençleri  jimnastik  ve  spor faaliyetlerini yü-

rütmek, gençlerin boş zamanlarını değerlendirerek 

kötü alışkanlıklardan korunmasını sağlamak amacıy-

la 1500 kişi kapasiteli kapalı spor salonunun duvarını 

renklendirerek ilgi çekici bir hale getiriyor.

Gençlik hizmetleri İlçe Spor Müdürü Ekrem Uğur-

lu’nun Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu  lisesi  

müdürü   Bedrettin  Katmer ile   birlikte yürüttükleri

çalışma kapsamında, kapalı spor salonun duvarla-

rı grafik ve fotoğraf alnı öğretmen ve öğrencilerinin 

yaptıkları resimlerle renklendi.
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Osmangazi İMKB’den
Galatasaray Basketbol Altyapı Takımına Yıldız Adayı

Osmangazi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Nurgül YALÇIN, Galatasaray’ın yapmış olduğu 

basketbol altyapı seçmelerinde büyük bir başarı göstererek ünlü kulübün alt yapı takımına girme hakkı kazandı.
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Hamidiye MTAL’de
Dünya Gıda Günü Kutlamaları

16 Ekim Dünya Gıda gününde Hamidiye Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi’nde ekmek israfına dikkat çek-

mek amacıyla bayat ekmek pastası yapıldı. Gıda tek-

nolojisi alanı 11. Sınıf öğrencileri Dünya Gıda Günü’n-

de alternatif malzemelerle ürettikleri pastayla

ekmek israfına dikkat çekerek, israfı önlemek için top-

lumsal farkındalık yaratmaya çalıştılar.

Kremalı  ve  çikolatalı  sos  ile  kaplanan kurumuş  ve

bayatlamış ekmekler pasta haline getirildikten sonra 

katılımcılara   ikram  edildi.   Öğrenciler  tarafından

hazırlanan bayat ekmek pastası, israfı önlemek ama-

cıyla alternatif malzemelerin kullanımına dikkat çek-

miş oldu.
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Tev Hayri Tokaman’da
Dünya Diyabet Günü

Tev Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ”Beslenme Dostu Okul” çalışmaları kapsamında 

14 Kasım Dünya  Diyabet Günü kutlandı. İl  Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün katkıları  ile yapılan diyabet 

konulu eğitimin ardından öğrencilerden oluşan mavi halka ile diyabet farkındalığı sağlandı.
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