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A
vrupa Birliği tarafından Türkiye’deki mülteciler için 
mali yardım fonu kapsamında finanse edilen ve 
Alman Kalkınma Bankası ile Milli Eğitim Bakanlığı iş 
birliğinde yürütülen “Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla 
Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi” kapsamında 

düzenlenen “Mesleki ve Teknik Eğitim ile Ekonomik Kalkınma 
Konferansı” 24 Mart tarihinde İstanbul’da gerçekleşti.
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EKONOMİK KALKINMANIN ODAĞINDA 
KAMU & ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİNİN KRİTİK ÖNEMİ

SÖZ YETKİLİLERDE!

“Eğitim ve sektör iş birliklerinin 
artması, iş dünyasının beklentilerinin 
eğitim paydaşları tarafından 
daha iyi anlaşılmasını, eğitim 
süreçlerinin bu beklentilere göre 
şekillendirilmesini ve sektörün eğitim 
sürecinde edilgen değil etkin bir rol 
almasını sağlar.” 

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve 
Teknik Eğitim Genel Müdürü, 
Sayın Nazan ŞENER
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“Mesleki ve Teknik Eğitim ile Ekonomik 
Kalkınma Konferansı’na katılan Avrupa 
Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye’deki 

Mültecilere Mali Yardım Aracı Bölüm 
Başkanı, Sayın Libor CHLAD, Avrupa Birliği 

ve Türkiye’nin birlikte yürüyecek yolları 
olduğunun ve başarılı bir ekonomiye 

eğitimle ulaşılabileceğinin altını çizdi.

Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu, Türkiye’deki 

Mültecilere Mali Yardım Aracı 
Bölüm Başkanı Libor CHLAD

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın başarıyla 
yürüttüğü istihdamla ilgili yaklaşım, 

mesleki ve teknik okullarının yanı sıra 
mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin 

de önemle ele alınarak sürdürülmesi, 
teknik eğitimin ülkemizin kalkınmasında 

ve sanayinin gelişiminde çok önemli roller 
üstlenmesini sağlayacak.” 

 “AB desteğiyle yürütülen SEUP Projesi 
kapsamındaki tüm çalışmaların yoğun göç alan 
bölgelerin iş piyasasına oldukça önemli katkı 
sağlayacağı aşikardır. Daha nitelikli eğitime 
ulaşmış gençlerin sektör tarafından tercih 
edilme oranları artacak, küçük yaşta veya kayıt 
dışı çalışmanın önüne geçilmesinde destekleyici 
olacaktır.
Alman Kalkınma Bankası olarak bu başarının bir 
parçası olmaktan çok mutlu ve gururluyuz.”

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü 
Sayın Levent YAZICI

Alman Kalkınma Bankası, 
Ankara Bölge Ofisi’nden Utku ÇİL
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“Mesleki ve Teknik 
Eğitim ile Ekonomik 
Kalkınma Konferansın ilk 
oturumunda “Üretim ve 
İstihdam Ekosisteminde 
Mesleki ve Teknik Eğitimin 
Yeri Paneli” 
düzenlendi. Panele ticaret 
ve sanayi odalarından 
değerli isimler katıldı. 

ÜRETİM VE İSTİHDAM EKOSİSTEMİNDE 
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN 

YERİ HAKKINDA NOTLAR

“Hangi noktadan destek vererek 
çocuklarımızı üst düzeye 

çıkarabiliriz? Sorusuna odaklandık. 
Uzun zamandır bu işin içindeyiz. 

Okul-Sanayi iş birliği ile 154 Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 

öğrencilerin hem eğitimine 
katkı sunuyoruz hem de hayata 

hazırlıyoruz. 

İstanbul Ticaret Odası’ndan 
Levent TAŞ

Artık ara eleman değil, aranan eleman deniyor. Eskisinden farklı olarak meslek liseleri tercih 
edilir hale geldi. Meslek liselerinden çıkan çocuklar, aranan eleman haline geldi. 
İş sahipleri ve paydaşların verdikleri destekle okullarda çocuklar malzemeleri ve 

hammaddeleri görerek büyüyor. Biz gelinen bu noktaya çok büyük bir sevgi ve saygı ile 
yaklaşıyoruz. Elimizden gelen her çabayı sarf etmeye hazırız.

İstanbul Ticaret Odası olarak mesleki ve teknik eğitime çok büyük önem veriyoruz. Çok ciddi 
yatırımlar yapıyoruz. Sürdürülebilir bir karşılığını görmek istiyoruz. Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi mezunu bir çocuğu motosikletle pizza dağıtırken görmek istemiyoruz. Ait olduğu 
meslekte maksimum verimlilikle, isteyerek çalışarak, emeğini, karşılığını kat kat alabileceği 

kendi alanında çalışırken görmek istiyoruz.”
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“Meslek Liselerinin geçmişteki olumsuz 
imajının, Bakanlığımızın da verdiği 
destekle, değiştiğini görüyoruz. Meslek 
Lisesi Memleket Meselesi! Gelişmiş 
ülke ve gelişmiş toplum olmak için 
farklı şeyler yapmak gerekiyor. Daha 
iyisini yapmak ve farklı olmak gerekiyor. 
Bu da eğitim-öğretimden geçiyor, 
gelişime açık mesleki ve teknik liselerdeki 
öğrencilerden geçiyor.

İnsanları, ilgileri olduğu alanlara yönlendirmek çok 
önemli. Nitelikli usta sayısı çok çok az, olan ustalar 
hemen gidiyor. Biz de mesleki ve teknik liselere dönüyoruz. Buradaki öğrencilere staj imkanları 
sağlamak, ilgilendikleri alanlar doğrultusunda istihdamlarını sağlamak istiyoruz.
Mevcut olarak gelen öğrencileri bu alanlardaki ustalarla eşleştiriyoruz, ustanın birebir yaptığı işi 
görüp, aldığı yüksek maaşları görüp öğrenci kendisi istiyor bu alanda çalışmayı. Ailesi istemese 
de öğrenci birebir işi görüp, ustanın gördüğü değeri görüp çalışmayı kendisi bizzat istiyor.”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’ndan  
Muhsin KOÇASLAN

“Çalışanlar nitelikli eleman 
olmadıktan sonra hiçbir kıymeti yok. 

Nitelikli eleman tüm imalatçıların 
genel sorunu. Makineler ne kadar 

iyi olursa olsun çalışan eleman 
nitelikli olmalı. 

Adana Sanayi Odası’ndan 
Metin KARABACAK

Şartlar ne kadar kötüleşirse kötüleşsin biz kendi elimizdeki şartları iyileştirirsek verimi artırırız.  
Tüm çalışanlarımız meslek liseli olsa biz israfı en alt seviyeye indirip en verimli şekilde çalışabiliriz. 
Ara mamulleri döner sermaye ile meslek liselerinden temin edebiliriz. Bu sayede okullarda üretim 
artar, kaynak israfı azalır, ekonomiye katkı sağlanır, eğitim ve öğretim verimi de artar.” 
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Kendi bünyemizde de çok fazla öğrenci yetiştirdik yıllar içinde böyle de devam etmesini umuyoruz.
Sanayi geliştikçe ülke zenginleşir. Sanayinin gelişimi için anahtar; nitelikli eleman. Bunun da tek 
yolu mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırmak. Meslek liselerinin bakış açısını değiştirmemiz 
gerekiyor. Öğretmenlerin hevessizliği, okullardaki durum yeni giren öğrencilerin motivasyonunu 
çok düşürüyor, umutsuzluğa sürüklüyor. Mesleki ve teknik liselerin toplumdaki olumsuz algısını 
değiştirmemiz gerekiyor. Bu konuda öğretmenlerle motivasyon artırıcı, yenilikçi çalışmalar 
yapmamız gerekiyor. “

Gaziantep Sanayi Odası’ndan 
Başar KÜÇÜKPARMAK

“Mesleki eğitimin organik bir karşılığı 
var. Mesleki eğitim burada devreye 

giriyor. Büyük bir ülkeyiz, zenginleşmek 
istiyoruz. Dünyada zengin toplumlara 

bakınca, hikaye tarımla başlar, sanayi ile 
zenginleşir sonra da hizmet sektörüne 
geçer. Türkiye farklı bir modelde çünkü 
tarımdan hizmet sektörüne geçmeye 

çalıştı. Biz yüksek kazanımlı sanayi 
ürünlerini üretmeliyiz. Bu da mesleki 

eğitime bakış açısını değiştirmekten 
geçiyor. Bu konuda Bakanlığımız hevesli, 

biz de çok hevesliyiz. “

İstanbul Sanayi Odası’ndan 
Hakan ÇOBAN

“7 organize sanayi bölgesi, 300 
binin üzerinde çalışan! Dinamik, 
girişimci kişilerin katkılarıyla gerekli 
sermaye var, teknoloji var, gerekli her 
şey var. En büyük ihtiyaç nitelikli iş 
gücü. Önce elimizde var olan iş gücünü 
eğitip teknolojiyi en verimli kullanabilecek 
seviyeye getirdik. Yoğun Suriyeli göçü alan 
bir yer olduğu için biz de alanda yabancı 
şirketlerle çalışarak bu Suriyeli göçünü 
verimli iş gücüne çevirdik. Mesleki eğitim 
alanındaki öğrencilere odağımızı verip bu 
proje kapsamında nitelikli eğitimle nitelikli 
elemanlar yetiştirilmesine katkı sağlıyoruz. 
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Mesleki ve Teknik Eğitim 
ile Ekonomik Kalkınma 
Konferansın ikinci 
oturumunda, “Mesleki ve 
Teknik Eğitim Mezunlarının 
İstihdamı Panelinde” alan 
uzmanları, Türkiye’de 
mesleki eğitim ve istihdam 
arasındaki fonksiyonel 
ilişkiyi ele aldı.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARININ 
İSTİHDAMI HAKKINDA NOTLAR 

Alan Uzmanları, Türkiye’de Özel Sektörün Kalifiye 
İstihdam İhtiyacına İlişkin Ne Dedi?

İstanbul Tuzla Organize Sanayi 
Bölgesi (İTOSB) Bölge Direktörü
Çağlar KAHRAMAN

Kalifiye Eleman Eksikliğinden 
Bahsediyoruz. Okullarda Bunun İçin Ne 
Yapılıyor?
“Organize sanayi bölgesinde 10 bin kişilik 
istihdam var, 2 binlik boşluk var, bu açığı 
kapatmaya çalışıyoruz. Bu açığı kapatmak 
için çoğu dış kaynağa sahibiz, en büyük 
eksiğimiz iç kaynak, yani istihdam. 
Satacak pazarımız, kaynaklarımız çok 
iyi, son teknoloji makinelerimiz var, biz 
bunları çalıştıracak eleman arıyoruz. 
Mesleki eğitim bizim aşkla baktığımız bir 
konu. Geleceğimiz mesleki eğitimden 
geçiyor. Her türlü zorluğu rağmen Türkiye 
üretiyor, üreten Türkiye’nin tek eksiği nitelikli 
eleman!”
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İŞKUR Şişli Bölge Müdürü 
Aycan Savaş

PİMTAŞ Plastik A.Ş. İnsan 
Kaynakları Yöneticisi 
Zeliha KARADAĞ

“Mesleki eğitimi üretecek olan Milli 
Eğitim Bakanlığımızdır. Biz mesleki 
eğitim vereceğiz ama biz mesleki eğitimi 
verdiğimiz şahsı istihdama kazandıracağız. 
Soruna sorun ekleyerek gitmemeliyiz.  
Çok güzel gelişmeler oluyor bu alanda. 
Biz de nitelikli işlere yönelmek istiyoruz. 
Geleceğin sektörü dediğimiz bilişim 
sektöründe kurslarımız devam ediyor. 
Bir ilin ihtiyacı nedir? Biz iş gücü piyasa 
araştırmaları yapıyoruz. İşverene ulaşma 
anlamında en başarılı kurumlardan biri İŞ-
KUR. Elimizde veriler var, bunlara göre yıllık 
mesleki eğitim planlarımız var. Bunu Milli 
Eğitim ile koordine etmemiz gerekir.”

“Eğitim toplumlarının en önemli uğraşlarından 
biri. Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda birçok 
proje yürütüyor. 
En büyük ihtiyaç, nitelikli insan gücü! 
Bu gücü aramak ve nitelikli insana ulaşmak 
en büyük zorluğumuz. Mesleki ve teknik 
eğitim kurumlarının iş piyasasıyla aynı dili 
konuşması gerektiğini düşünüyorum. Okuldan 
çıktıktan sonra öğrenciler, özel sektördeki 
ileri teknolojiyle karşılaştıklarında korkup 
başarısızlık duygusuyla karşılaşabiliyor. 
Ailelere çok büyük iş düşüyor. Sosyal statü 
kaygısından uzaklaşıp çocuğun yeteneği ve 
ilgisi doğrultusunda ülkenin de ihtiyacı olan 
mesleklerin peşinden gitmesi için çocuğunu 
desteklenmesi çok önemli. Başarının arkasında 
hevesli, istekli ve sevdiği işi yapmanın olduğuna 
inanıyorum. Başarıyı bunlar getiriyor. “
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Gültepe Şehit Cihan Erat 
Meslek Lisesi Müdürü 
Mustafa HOŞYİĞİT

“İyi bir mesleki eğitim alan mesleki lisesi 
mezunu, ara eleman değil ana elemandır. 
Bunu sayın bakanımız da söyledi, bunu 
sanayi de kabul etmeye başladı. Bir 
mühendislik ilanı olduğunda yüzlerce 
müracaat var ancak bir kaynakçı 
bir operatör arandığında maalesef 
müracaatlar az. 
Mesleki eğitim ülke ekonomisine katkıdır. 
Öğrenci enerji kullanmayı, ham madde 
kullanmayı, makine kullanmayı, yaptığı 
üretimi analiz etmeyi okulda kazanır. 
Sanayinin iş gücü yetiştirme zaman 
kaybını önler. 

Mesleki ve Teknik Eğitim ile Ekonomik Kalkınma Konferansı, Türkiye’nin iş 
gücü piyasalarının güçlendirilmesine, mesleki ve teknik eğitimin ülke sanayisi 
açısından kritik önem taşımasına, istihdamın artırılmasına, kamu ve özel sektör 
iş birliğine odaklandı. 

İŞ DÜNYASI, OKULLAR, KAMU KURUMLARI EĞİTİMDE 
İSTİHDAMDA BEN DE VARIM DEDİ. 
Ekonomik Kalkınma Konferansı için hazırlanan Tweetwall etkinliği ile 769 tweet 
atıldı. 
Hashtag #eğitimdeistihdamda olarak belirlendi.  TweetWall uygulaması, etkinlik 
süresince #eğitimdeistihdamda hashtagi ile atılan tweetleri canlı moderasyon 
yaparak etkinliğe özel tasarlanmış bir görselleme ile ekrana yansıttı.

EĞİTİMDE İSTİHDAMDA  BEN DE VARIM

Öğretmenim bana, fazla demir kullanırsan müteahhitte zarar verirsin, 
az demir kullanırsan alıcıya zarar veririsin diyerek mesleki eğitimin etiğini 
öğretmişti. Mesleki etiği alan bir öğrenci sanayicinin ham maddesinin ziyan 
olmasını önleyecektir, üretime daha fazla nasıl katkı sunacağını öğrenecektir.”




