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ÇOK İVEDİ
Tarih : 26/02/2021
Sayı : 73933390-770-KEB-E.2445

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR 
BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 
9. Km.) 06530 /ANKARA Konu : Mesleki Eğitim Merkezleri Hk.

İlgi : 20/02/2021 tarihli ve 1727 sayılı yazınız

İlgide kayıtlı yazınızda, Mesleki Eğitim Merkezleri ile buradan temin edilen insan kaynağının 
(çırak, kalfa, usta) çalışma sürecinde yaşadığı sorunların, mevzuatla ve konuyla ilgili ortaya 
çıkan diğer sorunların Birliğimize iletilmesi istenmektedir.

Bu kapsamda konuyla ilgili üyelerimizden görüş istenmiş ve aşağıda belirttiğimiz geri 
bildirimler alınmıştır. 

      
 Mesleki Eğitim Merkezlerinden temin edilen personeller ile ilgili yaşanan öncelikli 

sorun, bu merkezlerdeki uygulamalı eğitimin yeterli olmaması ve teorik eğitim ile sektör 
içinde uygulamaların farklılıklar göstermesidir. Personel sadece kitaptan ezber yaparak 
sınıf geçmekte ve birçok bölümde yeterli uygulama alanı bulamadığından gerçek 
hayatta uygulama sırasında sorun yaşamaktadır. 
      

 Diğer bir konu ise, mesleki eğitim kurumları ile sektörün arasındaki kopukluktur. Zira 
mesleki eğitim kurumlarındaki ders içerikleri sektörün ihtiyacına uygun olarak, sektörün 
görüşleri alınarak belirlenmeli ve gelişen ihtiyaca uygun olarak konuların güncellenmesi 
sağlanmalıdır. Öğrencilerin pratikteki uygulamalara dair hiçbir altyapısının olmadığı 
çoğu zaman gözlenmektedir.
      

 Öte yandan mesleki eğitim öğretmenlerinin sektörün güncel ihtiyaçlarına uygun olarak 
meslek içi eğitim almaları da sağlanmalıdır. 
      

 Mesleki eğitim merkezlerinin tercih edilmesi noktasında özendirici faaliyetler 
yürütülmelidir. Nitekim birçok gencin meslek sahibi olmak için mesleki eğitim 
merkezine gitme fikri, isteği olmamaktadır. Nitekim bu durum meslek liseleri için de 
aynı durumdadır. Maalesef eğitim öğretim sistemimizde de bir çok öğrenci herhangi bir 
liseye girmeyi başaramadığı için,  istemediği halde mecbur olarak meslek liselerine 
gitmektedir ve söz konusu öğrenciler meslek liselerinden  mezun olduktan sonra 
sektörde kalmak da istememektedirler. Bu gençler kendilerine göre daha cezbedici 
sektörlerde çalışmayı tercih etmektedir. Bu anlamda mesleki eğitim merkezleri ile 
mesleki ve teknik liseleri özendirici çalışmalar yapılması önerilmektedir. 

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

Ezgi KULLUKÇU
Genel Sekreter


