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SANAYİNİN İŞGÜCÜ MESLEK 

LİSELERİNDE 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Emin Makascı, Yunak’ta 

düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada; mesleki eğitimin ülke kalkınmasının temelini 

oluşturduğunu, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman kaynağının da meslek liseleri 

olması gerektiğini söyledi. 

 

Yunak’ta düzenlenen seminere, Ahmet Emin Makascı’nın yanı sıra; Başkan Yardımcısı 

Mustafa Yaşar Özden, Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin Akkuş, Meclis Üyesi Mithat Teker, 

Akşehir OSB Müdürü Murat Balaman ve Yunak Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim 

Üyesi Kadir Öztaş katıldı. Makascı konuşmasında; “Bir ülke sanayi ve teknolojisini 

geliştirip kalkınmak istiyorsa bunun temeli mesleki eğitim yani meslek liseleridir. 

Zaman içerisinde belli dönemlerde meslek liselerine gerekli önem verilmemiş olsa da 

geldiğimiz noktada sanayi ve teknolojinin gelişmesi için meslek liseleri, bu ülkenin 

olmazsa olmazlarındandır” ifadelerine yer verdi. 

Sanayicilerin nitelikli ara eleman bulma noktasındaki sıkıntılarını defalarca kendilerine 

ilettiklerini söyleyen Akşehir TSO Başkanı; “Sürekli olarak mesleki ve teknik okullarla 

toplantılar düzenledik. Meslek liselerinin sıkıntılarını Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliğine aktardık. Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji 

Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı. Artık piyasada talep 

gören niteliklere göre hazırlanan yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline 

geçiyoruz. Bu kapsamda ilk etapta pilot çalışma olarak 81 il merkezinde 81 meslek 

lisesi protokol kapsamına alındı. İlerleyen dönemlerde ilçe merkezlerindeki meslek 

liseleri de bu programa dahil edilecek. Mesleki eğitimin dinamik olması ve sektörün 

ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanması amaçlanıyor. Bu okullarda atölyeler ve 

laboratuvarlar kurulacak, var olanlar yenilenecek. AR-GE ve Beceri Tasarım Atölyeleri 
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faaliyete geçirilecek. Eğitim içerikleri TOBB ETÜ desteğiyle hazırlanacak. Pilot 

çalışmalardan sonra da tüm il ve ilçelerde sistemin uygulanmasına 

başlanacak” şeklinde konuştu. 

Öğrencilere, meslek lisesi mezunlarının bitirdikleri bölümle ilgili bir işe başlamaları halinde 

işverene SGK desteği sağlandığını hatırlatan Makascı; “Bu da meslek liseleri mezunlarını 

aranır hale getirmektedir. Şu anda sanayici arkadaşlarımız işe eleman alırken, ya Meslek 

Lisesi Mezunu ya da Mesleki Yeterlilik Belgesi olan kişileri tercih etmektedirler. Akşehir 

Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler, siz değerli öğrencilerimizin yanında olmaya devam 

edeceğiz” diyerek, öğrencilerle bir araya gelmelerini sağlayan Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut İşcan ile Yunak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Uyanık ve 

Yönetimine teşekkür etti. 
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