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Meslek liselerinin ve sanayi sektörünün iş birliği içerisinde çalışması sanayi sektöründe

ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü taleplerine katkı sağlayacak önemli adımlardan

birisidir. Bizler de sanayisi ile ülkemizin en gözde illerinden birisi olan ilimizde

sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu iş gücünü sağlamak ve meslek liselerimizden mezun

olan öğrencilerimize iş garantili eğitim sağlamak amacıyla Manisa Eğitim Sanayi İş

Birliği Protokolünü (MESİP) imzaladık. 

Türkiye’nin her alanda gelişmesi için üretime önem vermeliyiz. Üretim kapasitemizi

artırmak için de sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek ön

plana çıkıyor. İlimizde yaptığımız görüşmelerde de bizlerden talep edilen en öncelikli

konu nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılacak çalışmalar oldu.

Sanayicilerimizin taleplerine cevap verebilmek, bununla birlikte meslek lisesi

öğrencilerimize iş imkanları oluşturmak amacıyla yapılan çalışmalar sonucu Manisa

Eğitim Sanayi İş Birliği Protokolü imzalandı. Yapılan iş birliği ile ülkemizin hatta diğer

ülkelerin ihtiyaç duyduğu iş kollarını tespit ederek, bu tespitler doğrultusunda meslek

liselerimizde ihtiyaç duyulan alanlara uygun sınıflar açmayı ve öğrenci yetiştirmeyi,

yani meslek liselerimizi sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlamayı

hedefledik. Böylece geleceklerini daha iyi şartlarda yaşama arzusu olan gençlerimiz ile

nitelikli iş gücü arayan sanayicilerimizin bu taleplerini ortak bir noktada buluşturduk.

MESİP Projesi kapsamında şu ana kadar gerçekleştirilen uygulamalara baktığımızda

amacımıza uygun sonuçlar aldığımızı görüyoruz. Öğrencilerimizin eğitim aldıkları

alanda istihdam edilebilirlik oranlarını arttırdığımızda proje tam anlamıyla hedefine

ulaşmış olacaktır.

Mesleki eğitim ile ilgili yaptığınız çalışmaların yer aldığı yayınlar oluşturarak bu

yayınları ortaokullar başta olmak üzere diğer tüm eğitim kurumlarına ulaştırmanız

önemli bir çalışmadır. Derginizin MESİP başta olmak üzere Manisa’nın mesleki eğitim

çalışmalarına katkıda bulunacağını ve bu amaçla yapılan farkındalık çalışmalarına

önemli oranda katkı sağlayacağını düşünüyorum. MESİP Projesinin uygulanmasında

emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu konuda daha işin başında olduğumuzun altını

çiziyorum. “Mesleğim Geleceğim Mesleki Eğitim” derginize de yayın hayatında

başarılar diliyorum.

Yaşar KARADENİZ

MANİSA VALİSİ

 



 

Eğitim hayatın her aşamasında devam eden ve yenilenen bir süreçtir. Mesleki

ve teknik eğitim sanayi sektörü ile işbirliği içerisinde hareket ederek ulusal ve

uluslararası mesleki yeterliliğe, mesleki değerlere ve meslek ahlakına sahip,

girişimci, yeniliğe açık, ülke ekonomisine değer katan iş gücü yetiştirmeyi

amaçlamaktadır. Eğitim, gelirin artması ile ulusal ekonomide ekonomik

büyümeyi, toplumların iktisadi gelişimlerinin hızlanmasını sağlamaktadır.

Mesleki ve teknik eğitim; bireysel ve toplumsal anlamda ekonomiye direkt etki

etmesi sebebiyle ekonomik ve sosyal açıdan ülkenin gelişimini sağlayacak

unsurlara sahiptir. Mesleki ve teknik eğitim öğrencilerin iyi bir birey olarak

yetişmesini sağlamanın yanı sıra ilgi ve yeteneklerini keşfederek bu

doğrultuda ahilik kültürüne dayanan meslek ahlakı ile iş hayatına ve bir üst

öğrenime hazırlamayı hedeflemektedir. Mesleki ve teknik eğitim yeni

teknolojiler ile uyum sağlayabilen, sektörün iş gücü ihtiyacını karşılayabilen,

planlama, karar alma ve uygulama süreçlerine etkin katılımın sağlandığı bir

sistem kurulmasını amaçlamaktadır.

              “Mesleğim Geleceğim” mesleki eğitim dergimiz ”Manisa’nın Yükselen

Yıldızı Mesleki Eğitim” sloganıyla çıktığımız bu yolda MESİP (Manisa Eğitim

Sanayi İş Birliği Protokolü) başta olmak üzere 17 ilçemizde yürütülen mesleki

eğitim çalışmalarının yer aldığı bir dergidir. Dergimizin hazırlanmasında

emeği geçen Mesleki Eğitim Merkezi Manisa OSB İrtibat Ofisi ve Ar-Ge Birimi

öğretmenimize ve katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür

ediyor, mesleki eğitim dergimizin hayırlı olmasını diliyorum.

 

Mustafa DİKİCİ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

 



Mesleki eğitim öğrencilerin ilgi alanlarına göre eğitim almasını sağlayan zengin seçenekler

sunmaktadır. Mesleki eğitim ülke ekonomisine katma değer sağlamasının yanı sıra üretimde

yeni teknolojilerin kullanılmasına da imkan sağlamaktadır. Manisa önceden bir tarım şehri

olarak anılırken artık bir sanayi şehri olarak anılmaktadır. Firmaların yatırım yapmak için

öncelikli olarak tercih ettiği şehirler arasında yer almaktadır. 17 Kasım 2021 tarihinde

imzalamış olduğumuz MESİP (Manisa Eğitim Sanayi İş Birliği Protokolü) ile mesleki eğitim

gören öğrencilerimiz ile sanayi sektörünü buluşturduk. 

MESİP protokolü; 

·T.C Manisa Valiliği,

·Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 

·Manisa Organize Sanayi Bölgesi, 

·Manisa Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, 

·Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, 

·Manisa Büyükşehir Belediyesi, 

·Zafer Kalkınma Ajansı kurumları arasında imzalandı. 

Katılımcı kurumlar ile meslek lisesi öğrencilerimize mesleki farkındalık çalışmaları, Manisa

Organize Sanayi Bölgesi teknik gezileri, meslek lisesi ziyaretleri gerçekleştirildi.

Manisa mesleki eğitim çalışmalarına her geçen gün yenilerini eklemektedir. Bu çalışmalarda

meslek lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri tüm süreçlerde yer almaktadır. Mesleki eğitim ve

sanayi arasında kurulan işbirliği ile öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve sektör temsilcileri bir

araya gelmektedir. Sektörün ihtiyaç duyduğu yetişmiş iş gücünün sağlanmasında meslek

liselerinin rolü büyüktür. Manisa’da sanayi sektörü ile uyumlu yürütülen projeler ve çalışmalar

ile mesleki eğitimin her geçen gün daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyoruz. 

“Mesleğim Geleceğim” mesleki eğitim dergimiz MESİP (Manisa Eğitim Sanayi İş Birliği

Protokolü) başta olmak üzere 17 ilçemizde yürütülen mesleki eğitim çalışmalarımızı

kapsamaktadır. Mesleki eğitim dergimizin hazırlanmasında emeği geçen Mesleki Eğitim

Merkezi Manisa OSB İrtibat Bürosu/ Ar-Ge Birimi öğretmenimize, dergiye katkı sağlayan

öğretmen ve öğrencilerimize, sektör temsilcilerimize, Manisa OSB Ailesine teşekkür ediyor ve

mesleki eğitim dergimiz hayırlı olsun diyorum.

 

Mustafa KILIÇ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCISI/ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ŞUBE

MÜDÜRÜ

 



Manisa'nın Yükselen Yıldızı Mesleki

Eğitim

"Öncelikle "Mesleğim Geleceğim" mesleki

eğitim dergimizin hazırlanmasında emeği

geçen ve destek olan herkese teşekkür

ediyorum. Mesleki eğitimin içinden gelen

ve mesleki eğitime gönül vermiş biri

olarak Manisamıza bir mesleki eğitim

dergisi kazandırmış olmaktan çok

mutluyum. Ülke ekonomisi ve

gençlerimizin geleceği için oldukça önemli

olan mesleki eğitim çalışmaları dergimizin

ana konusunu oluşturmaktadır.

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve

idarecilerimizin yapmış oldukları mesleki

eğitim çalışmaları dergimizde yer

alacaktır. Sanayi sektörünün içinde yer

alan paydaşlarımızın mesleki eğitime

vermiş oldukları destekler de dergimizde

yer alacak konular arasındadır.

Sayın Valimizin, İl Milli Eğitim

Müdürümüzün ve Şube Müdürümüzün

güzel dileklerine katılıyor ve dergimize

uzun soluklu bir yayın hayatı diliyorum.

V�ldan ŞEN
Meslek� Eğ�t�m Merkez� Man�sa
OSB İrt�bat Of�s� Koord�natörü



MESLEĞİM GELECEĞİM MESLEKİ EĞİTİM DERGİMİZİN ilk sayısında

Manisa Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz ile bir röportaj yaptık.

Manisa Valiliği, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Organize

Sanayi Bölgesi, Manisa Büyük Şehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji İl

Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansı, Manisa Çalışma ve İş Kurumu

Müdürlüğü arasında imzalanan MESİP protokolü ile "Mesleki Eğitimde

Yeni Bir Başarı Hikayesi Yazıldı" ve "Manisa'nın yükselen yıldızı Mesleki

Eğitim" oldu. Arkadaşlarımla birlikte biz de geçen yıl Manisa Organize

Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen farkındalık eğitimlerine, Manisa

Organize Sanayi Bölgesi saha turlarına ve teknik gezilere katıldık.

Öğrenci: Sayın Valim sizin de meslek lisesi mezunu olduğunuzu

biliyoruz. Meslek liselerini sizin öğrencilik döneminiz ve günümüz ile

karşılaştıracak olursak değerlendirmeleriniz nasıl olur?

SAYFA 1



Vali Yaşar Karadeniz: Bizim öğrencilik dönemimizde meslek liseleri ve teknik

liseler vardı. Belirli bir ortalamayı geçenler teknik liseye geçerlerdi. Teknik

liseye geçenler için lise dört yıl, geçmeyenler için ise üç yılda biterdi. Meslek

liselerine sınavla girerdik. Sınavla girdiğiniz bir okulda, not ortalamanıza göre

tekrar bir seçime tabi tutulup teknik liseye geçme durumunuz vardı. Bu durum

teknik liseleri oldukça başarılı, gözde okullar durumuna getiriyordu. Samsun

Teknik Lisesi Makine Bölümünden 1983 yılında otuz altı arkadaş mezun olduk.

O dönem üniversite kontenjanlarının oldukça kısıtlı olmasına rağmen üç

arkadaşımız tıp fakültesini kazandı. Makine mühendisliğini, teknik eğitim

fakültelerini kazanan arkadaşlarımız oldu. Sınıfımızın yarıdan fazlası

üniversiteyi kazandı. Geriye kalan yarısı da makine mühendislikleri, teknik

eğitim fakülteleri, kalıpçılık bölümlerine giderek mesleki anlamda kendilerini

geliştirme imkanı buldular. Bir arkadaşımız öğretmenlikten emekli oldu,

Ankara’ya önce küçük bir atölye kurdu ve şu anda Türkiye’de üretilmeyen

birçok ürünü üreterek satıyor. Daha sonra birkaç atölye daha kurdu. Şu anda

bu atölyeleri birleştirerek küçük bir fabrika oluşturdu. Bu şekilde ülke

ekonomisine katkı sunuyor. Bu başarının öğrencilik yıllarında alınan eğitimlerin

sonucu olduğu kanaatindeyim.

Son dönemlerde meslek liselerine olan eğilimin artması memnuniyet verici ama

şunu kabul etmeliyiz ki 1997’ den sonra 28 Şubat kararları diye tarihimize

geçen kararlarla birlikte meslek liseleri de çok ciddi zarar gördü. Yaklaşık 20

yıla yakın süredir tekrar ayağa kalkmaya çalışıyorlar. Son dönemlerde benim

gözlemlediğim kadarıyla eski başarısını yakalamaya yönelik güzel çalışmalar

yapılıyor. Bu başarıyı yakalayan meslek liseleri hem ülkemizde hem de

Manisa’da mevcuttur. Burada önemli olan başarılı meslek liselerinin her geçen

gün sayısını arttırmaktır.

SAYFA 2



Öğrenci: Son iki yılda Milli Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere, Organize

Sanayi Bölgeleri de mesleki eğitime daha çok önem vermeye başladı. Manisa

Organize Sanayi Bölgesi ile Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün MESİP

protokolünü iş birliği içerisinde uygulaması da buna güzel bir örnek. MESİP

protokolü nasıl doğdu bize biraz anlatabilir misiniz? 

Vali Yaşar Karadeniz: Ülkemiz hatta diğer ülkelerin öncelikli olarak

sahadaki istihdam kollarına ilişkin ihtiyaçları neyse bizimde ona göre öğrenci

yetiştirmemiz gerekli. Herkes tıp fakültesi okursa diğer işleri kim yapacak?

Toplumlarda her alanda iş gücüne ihtiyaç vardır. Toplumun ihtiyacı olan farklı

iş kolları neyse gençlerimizi ilgileri doğrultusunda o iş kollarında

yetiştirmemiz gerekmektedir. Manisa önemli bir sanayi, tarım ve enerji

şehridir. Bu üç alanda Manisa Türkiye’nin ilk beşinci, altıncı sırasında yer alan

rakamlara sahiptir. Dolayısıyla bizlerinde eğitim alanlarımızı ağırlıklı olarak

bu yöne yönlendirmemiz gerekiyor. Özellikle sanayiden istihdam talebi çok

fazla oranlara ulaşmıştır. Eğer biz ülke olarak gelişmek istiyorsak üretimi

arttırmalıyız. Manisa Eğitim Sanayi İş Birliği Projesi (MESİP) ile amaçlanan

istihdam talebi olan, geleceklerini daha iyi şartlarda yaşama arzusu olan

gençlerimiz ile iş gücü talebi olup da istediği nitelikte iş gücü bulamayan

sanayi kuruluşlarımızın bu taleplerini ortak bir noktada buluşturmaktır.

Böylece üretim dediğimiz faaliyetin hacmi katlanarak artmış olacaktır. Burada

3 hedefimiz var.

1- Üretimi arttırmak,

2- Sanayicinin ihtiyaç duyduğu iş gücünü bulmak,

3- Gençlerimizi istihdam sahibi yapmak

Manisa Eğitim Sanayi İşbirliği Projesi’nin üç önemli amacının bu olduğunu

düşünüyorum. Bu projenin imzalanma amaçları da bunlardır.

 

SAYFA 3



Öğrenci: MESİP protokolü lise 9. 10. 11. ve 12. sınıflarda, ortaokul 8. sınıflarda

farkındalık eğitimleri, öğretmen eğitimleri, staj uygulamaları ve istihdam

başlıklarında 2021-2022 döneminde başarı ile uygulandı. Gelecek dönemlerde

de MESİP protokolü çerçevesinde Manisa OSB ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz

arasında bu çalışmalar devam edecek mi? Ve çalışmalara yönelik sizin

değerlendirmeleriniz nelerdir?

Vali Yaşar Karadeniz: Elbette devam edecek. Bu başlıklar MESİP

protokolünün önemli başlıklarıdır. Bir başka önemli konu ise; okullarımızı

sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlamaktır. Manisa Organize

Sanayi Bölgesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz saha araştırması yaparak

ihtiyaç olan atölyeleri belirledi. Bu atölyelerin kuruluş süreçleri ile ilgili

çalışmalar devam etmektedir. Atölyelerin kurulum aşamaları tamamlandıktan

sonra gençlerimizin eğitim alması planlanmaktadır. Eğitim sonunda

öğrencilerimizin çeşitli sanayi kuruluşlarında istihdam edilmesi sağlanacaktır. 

SAYFA 4



Protokolün tüm adımlarını düşünerek uygulanması sonucunda bu proje başarıya

ulaşmıştır diyebiliriz. Sanayinin istediği nitelik ile okulların mezun ettiği nitelik ne

kadar birbirine yakın olursa o kadar amacımıza ulaşmış sayılırız. Projenin

başarıya ulaşabilmesi için özellikle son aşama olan, öğrencilerin eğitim aldıkları

alanda istihdam edilebilirlik oranını da muhakkak arttırmamız gerekiyor.

MESİP Projesinin ilk başarısı 8. sınıf öğrencilerimizin lise tercih oranlarında

yaşanan nicel artıştır. En öncelikli hedefimiz bu oranın % 60’ların üzerine

çıkarılması olmalıdır.  MESİP çalışmaları elbette önümüzdeki dönemlerde de

devam edecektir.

Öğrenci: Özellikle Covid 19 döneminde meslek liseleri solunum cihazı,

dezenfektan, maske üretimi yaparak krizin yönetilmesine katkı sağladı. Bu başarı

sadece ülkemizde değil dünyada da takdir gördü. BBC ve CNN gibi uluslararası

yayın kuruluşları da bu başarıya yer verdiler. Bu sürecin yönetilmesine

Manisa'nın da önemli katkıları oldu. Bu çalışmalara yönelik sizin

değerlendirmeleriniz nelerdir?

Vali Yaşar Karadeniz: O bir dönemdi yaşandı ve geçti. Artık şuna bakmamız

gerekli, meslek liselerimiz hangi konulara damga vurabilecek? Özel sektörün

üretmeyi tercih etmediği fakat sahada ihtiyaç olan malzemelerin belirlenip

bunların üretimine devam edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Böylece

öğrencilerimiz yetişirken üretim faaliyetinin içine de doğrudan katılmış olacaktır.

 

SAYFA 5



Öğrenci: Son olarak MESİP Protokolü ve "Mesleğim Geleceğim" dergimiz için

söylemek istedikleriniz nelerdir?

Vali Yaşar Karadeniz: “Mesleğim Geleceğim" mesleki eğitim derginize yayın

hayatında başarılar diliyorum. Bu çalışmaların sizlerin yetişmesinde oldukça önemli

olduğunu vurgulamak istiyorum. Eğitim öğretim ders çalışmak, sınava girmek, not

almaktan ibaret değildir. Bunun yanında sosyal ve kültürel faaliyetlerde

bulunmanız kişisel gelişiminiz için oldukça önemlidir. Eğitim aldığınız alanlarla 

 ilgili yaptığınız çalışmaların yer aldığı yayınlar oluşturmak ve bunu okuyucularıyla,

izleyicileriyle buluşturmak oldukça önemlidir. Derginizin MESİP projesi başta

olmak üzere Manisa’nın mesleki eğitim çalışmalarına katkıda bulunacağını

düşünüyorum. MESİP Projesi ile yapılmaya çalışılan farkındalık çalışmalarını

önemli oranda yükseltecek katkıyı sağlamış olacaksınız. MESİP Projesinin

uygulanmasında emeği geçen herkese hem teşekkür ediyorum, hem de başarılar

diliyorum. Bu konuda daha işin başında olduğumuzun altını çiziyorum. Özellikle

ortaokullar başta olmak üzere diğer eğitim kurumlarına derginizin ulaştırılmasının

önemli olduğunu düşünüyorum.

Röpörtaj ekibi öğrenciler: Dergimizin ilk sayısında bizimle röportaj yapmayı

kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.
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Mesleğim Geleceğim Mesleki Eğitim dergimizin ilk sayısında Manisa OSB

Bölge Müdürü Funda Karaboran İle ropörtaj yaptık.

Soru: Merhaba Funda hanım, ilk olarak bize kendinizden bahseder misiniz?

Funda Karaboran: Öğretmen bir anne ile memur bir babanın çocuğuyum.

Annem ekonomi dersi öğretmeniydi, babam ise memurdu. Eğitim ile başlayacak

olursak ODTÜ mezunuyum. Bizim bölümümüz Amerika’dan uyarlanmış bir

bölümdü. Üç yılın sonunda üniversite senatosu bölümümüzün lisans kısmını

kapatarak lisansüstü düzeyde devam etmesi kararı aldı. Zaman kaybetmeden

bitirebileceğim bir bölüm düşünerek çevre mühendisliğine geçtim. Bana

verilen ikinci dal seçme hakkımı bu şekilde kullanmış oldum. Fark derslerimi

de alarak dört yıllık bölümü iki yılda bitirdim. Bölüm değiştirmem gerektiği için

okulda uzun süre kalmamdan dolayı yüksek lisans gibi bir talebim olmadı. Bir

an önce iş hayatına atılmak istedim. Ailem o sırada tayin olarak İzmir’e

gelmişti.

SAYFA 7



Soru:Manisa'ya geliş hikayenizden bize biraz bahseder misiniz? Manisa OSB

bölge müdürü olarak seçilme sürecinizi sizden dinleyebilir miyiz?

Funda Karaboran: Üniversiteden mezun olduktan sonra biraz dinlenmek

istedim ve hemen iş aramadım. ODTÜ’den bir arkadaşım “Manisa’da çevre

mühendisi aranıyor” diye bir gazete ilanından bahsetti. Bunun üzerine 10 Kasım

1993’te iş görüşmesine geldim. 15 Kasım 1993’te de işe başladım. 29 yıldır

Manisa OSB’de çok farklı görevlerde çalıştım. İlk olarak çevre mühendisi ünvanı

ile işe başladım ama kendime yatırım yapmayı son derece seven biri olarak

mühendis kalmayı istemedim. İdareci olmak konusunda da yöneticilerim bendeki

ışığı gördüğü için bana bu fırsatı verdiler ve 2000 yılında Manisa OSB Bölge

Müdür Yardımcısı oldum. 2008 yılından beride Manisa OSB Bölge Müdürü

olarak görev yapıyorum. Sanayiciler tarafından seçilmiş Türkiye’de ki en eski, en

kıdemli kadın Bölge Müdürü olduğumu söyleyebilirim. Sağlığım el verdiği sürece

de devam etmek isterim. Sizin gibi gençleri gördükçe çalışma ve üretme isteğim

artıyor.
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Soru: Başarıya giden yolda çektiğiniz zorluklardan, engellerden bize

bahseder misiniz?

Funda Karaboran: Hem kadın yönetici olmanın hem de bir organize

sanayi bölgesi yönetiyor olmanın zorlukları var. Bizler çok farklı kültürde,

farklı profilde kişilere hizmet veriyoruz. Önemli olan aynı kalitede, aynı

güvenirlikte, aynı performansta kişilere ve kurumlara hizmet vermek. Çok

güçlü bir ekibimiz var. Bizler temel olarak hem alt yapı hem üst yapı

hizmetleri veriyoruz. Eğitime ve insana dair yatırımlarımız daha çok ön

plana çıkıyor. 
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Soru: Biraz da mesleki eğitim ve MESİP ile ilgili sorular yöneltmek istiyoruz

size. MESİP protokolü ile "Mesleki Eğitimde Yeni Bir Başarı Hikayesi Yazıldı"

ve "Manisa'nın yükselen yıldızı Mesleki Eğitim" oldu diyebiliriz. Arkadaşlarımla

birlikte biz de geçen yıl Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen

farkındalık eğitimlerine, Manisa Organize Sanayi Bölgesi saha turlarına ve

teknik gezilere katıldık. Özellikle son 2 yılda Milli Eğitim Bakanlığımız başta

olmak üzere, Organize Sanayi Bölgeleri mesleki eğitime daha fazla önem

vermeye başladı. MESİP projesi nasıl başladı, nasıl doğdu bize biraz anlatır

mısınız?

Funda Karaboran: Bir gün odamda haberleri izlerken Türkiye’nin Pisa

verileri paylaşılıyordu. Verilere göre Türkiye son sıralara yakın yer alıyor ve iki

sıra üste çıktığımız için seviniyorduk. Bu durum beni derinden etkiledi ve

hemen Sayın Valimizi arayarak iki köy okulu ile ilgilenmek istediğimizi

söyledim. Manisa OSB olarak iki tane köy okulunda Kutup Yıldızı Projesi

yaptık. Bu proje ile çocukların analitik zekalarını geliştirerek hayal etme

güçlerini geliştirmek istedik. Birkaç yıl sonra tüm Manisa OSB Yönetim Kurulu

Üyeleri ile gidip ziyaret ettik ve gurur duydum. Yapılan tüm alt yapı

hizmetlerinin karşılığının alındığını gördüm.

Sonra biz bu işi biraz daha geliştirmeye karar verdik. Manisa OSB’de bu gün

itibari ile 198 firma ve 60.000 çalışan var. Bu kadar istihdam potansiyeli olan

bir yerde büyük bir gelecek var demektir. Mesleki eğitim almış gençler

buralarda istihdam edilmeli diye düşünüyorum.

MESİP (Manisa Eğitim Sanayi İşbirliği Projesi) protokolü sayın Valimiz Yaşar

Karadeniz’in büyük destekleriyle bu şekilde doğdu. OSB’ler ile ilgili fikri olan

olmayan herkesin öncelikle sanayi algısını değiştirmek istedik. Bu sebeple de

ilk iş olarak farkındalık eğitimleri ile başladık. 
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MESİP projesini üç ana başlığa oturttuk. 

1- Lise ve ortaokul farkındalık eğitimleri

2- Öğretmen eğitimleri (eğiticinin eğitimi)

3- Gençlerimizin firmalarda istihdam edilmesi

Yapılan farkındalık eğitimleri sonucunda gençlerin organize sanayi bölgelerine

bakış açısı değişti. Artık sanayi bölgeleri seçilecek son tercih olmaktan

çıkararak, ilk tercih haline gelmeye başladı.

Bizim MESİP projesi ile yapmaya çalıştığımız şey siz gençleri buraya çekerken

sizlere hitap edecek sosyal alanları da oluşturmak. Sizlerin yaratıcılık

yeteneklerinizi ortaya çıkaracak yatırımlara Manisa OSB’ye getirmek. Artık

ülkemizde ve dünyada Ar-Ge, İnovasyon gibi konular konuşuluyor ve yapılan

çalışmaları geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Bizler sizleri sadece bir çalışan

yerine koymuyoruz. Tüm bunları fark edebilmeniz için MESİP projesinde

farkındalık eğitimleri büyük bir yer kaplıyor.

Manisa OSB’de 60.000 olan çalışan sayısının iki yıl içerisinde 100.000 olması

planlanıyor. Meslek lisesinden mezun olduğunuz alanlar çok kıymetli alanlar ve

bizler mezun olduğunuz alanlarda istihdam edilerek ülkeye katma değer

sağlamanızı istiyoruz.
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Soru: Sizi anlatan en iyi cümle nedir?

Funda Karaboran: Ben iç motivasyonu, iç enerjisi, iletişim becerisi

yüksek biriyimdir. Pozitif ve mükemmeliyetçi biriyimdir. Başak burcu

olduğum için fazlasıyla titiz ve düzenliyimdir.

Soru: Sahip olduğunuz mesleği yapmıyor olsaydınız hangi mesleği tercih

ederdiniz? En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeniz ya da

projeleriniz nelerdir?

Funda Karaboran: Doktor olma konusunda çok nettim. Hatta İzmit Lisesi

yıllığımda bile “doktor hanıma başarılar dileriz” diye arkadaşlarımın notları

yazıyor. Yaz tatillerinde vücut atlası ezberleyen bir çocuktum. Bizim

zamanımızda üniversite sınavı 3,5 saat sürüyordu ve ben 2 saat 10 dk

sonra rahatsızlanarak sınavdan çıkmak zorunda kaldım. Sınavdan erken

çıkmış olmama rağmen ODTÜ’yü kazandım. Annem çok otoriter biriydi ve

madem kazandın ODTÜ’ye gideceksin dedi. Ve ben tekrar sınava

hazırlanmayarak ODTÜ’ye gittim. Ama şimdi kararımdan çok memnunum.

Soru: Mesleki eğitimden mezun olacak öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?

Funda Karaboran: Kesinlikle İngilizce bilginizin iyi olması gerekiyor, ilk

vereceğim tavsiye budur. Türk gençleri çok akıllıdır ve mesleki olarak

güçlü, başarılı olacaklarına inanıyorum. Sizlere en büyük tavsiyem

kendinize yatırım yapın. Ve muhakkak akıl, ruh, beden arasındaki

koordinasyonu sağlamayı unutmayın. Kendinize yakın hedefler koyun.

Uzun hedeflerde boğulmak yerine yakın ve ulaşılabilir hedefler koymak

gerekli diye düşünüyorum. Staj yerleriniz başta olmak üzere kendinize

birer rehber belirleyin muhakkak. Ve rehberinizin önderliğinde kendinizi

sürekli geliştirmeye çalışın. Kısa vadeli hedefler başta olmak üzere

kendinize uzun vadeli hedefler belirleyin ve bunlar için çalışın.
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Soru: Son olarak MESİP (Manisa Eğitim Sanayi İş Birliği Protokolü) projesi

ve Mesleğim Geleceğim mesleki eğitim dergimiz için söylemek istedikleriniz

nelerdir?

Funda Karaboran: Organize Sanayi Bölgeleri’nin temel faaliyetleri

içerisinde bulundukları şehirlerdeki gençlerin eğitime dayalı yatırımlarına

önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tür farkındalık projelerini

destekliyorum ve artması gerektiğini düşünüyorum bütün yüreğimle.

Türkiye’de kurulmuş ve yabancı sermeyenin en çok tercih ettiği bir Organize

Sanayi Bölgesi olarak bu tür farkındalık projelerinin Mesleki Eğitim

Dergisinin, medya kullanımının arttırılması konusunda destekleyeceğiz.

Ortaokul öğrencilerimiz başta olmak üzere derginin yayılması gerektiğini

düşünüyorum ve destekliyorum. Gençlere ulaşabileceğimiz sosyal medya ve

basılı medya olmak üzere tüm kanalları kullanmak istiyoruz. MESİP ile

birçok çocuğumuzun hayatına dokunduk ve dokunmaya da devam edeceğiz. 

Ropörtaj Ekibi Öğrenciler: Dergimizin ilk sayısında bizimle röportaj

yapmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.
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 MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI ÖN TOPLANTISI
(10.08.2021-MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI

TOPLANTI SALONU)
2021-2022 eğitim öğretim yılında mesleki ve teknik eğitim alanında

yapılacak çalışmaların belirlenmesi için 10.08.2021 tarihinde saat

11.00’da, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda, Mesleki

Eğitim Çalıştayı ön toplantısı gerçekleştirilmiştir.
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26 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim

Kurulunda görüşülen konu kapsamında 04.11.2021 tarihinde

Saat:14:00’da Manisa OSB Lidya Eğitim Salonunda taslak protokol

görüşüldü.
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MESİP PROTOKOLÜ
( MANİSA EĞİTİM SANAYİ İŞBİRLİĞİ

PROTOKOLÜ)
Manisa'nın genç yeni nesli için, Organize Sanayi Bölgesinde nitelikli

istihdam gücünü arttırmaya dayalı proje kapsamında, öncelikle

gençlerin mesleki eğitime yönelmesi ve meslek lisesi mezunlarının da

yetkinliklerinin arttırılması amacıyla Manisa Valiliği, Manisa Organize

Sanayi Bölgesi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Sanayi ve

Teknoloji İl Müdürlüğü, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü,

Manisa Büyük Şehir Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı arasında

Manisa Eğitim- Sanayi İş Birliği Protokolü (MESİP) imzalandı

(17.11.2021).
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Manisa'da "Eğitim Sanayi

İş Birliği Protokolü

(MESİP)" kapsamında

Yunusemre ve Şehzadeler

ilçesinde görev yapan

okul müdürleri,

koordinatör müdür

yardımcıları ve alan

şeflerine sektör tanıtım

toplantısı yapıldı

(23.11.2021). 
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Hiç bir şeye ihtiyacınız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır;

çalışkan olmak. 

Mustafa Kemal Atatürk
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Manisa’da “Eğitim-Sanayi

İş Birliği Protokolü

(MESİP)” kapsamında

Yunusemre ve Şehzadeler

İlçesinde görev yapan

ortaokul okul müdür

yardımcıları ve rehber

öğretmenlerine sektör

tanıtım toplantısı yapıldı.

(16.12.2021)
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LİSE VE ORTAOKULLARIN

BİLGİLENDİRME VE

FARKINDALIK

EĞİTİMLERİ

MESİP
Man�sa Eğ�t�m Sanay� İşb�rl�ğ�

Protokolü
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Manisa’da “Eğitim-

Sanayi İş Birliği

Protokolü (MESİP)”

kapsamında Yunusemre

Esnaf ve Sanatkarlar

Odaları Birliği MTAL’de

okuyan 12.sınıf

öğrencilerine sektör

tanıtım toplantısı

yapıldı. (24.12.2021)
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12.02.2022 tarihinde meslek liseleri okul yöneticileri ile

bir toplantı gerçekleştirilerek karşılıklı görüş

alışverişinde bulunuldu. 
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3. MESLEKİ EĞİTİM VE
SANAYİ İŞBİRLİĞİ

GÜÇLENDİRME TOPLANTISI
YAPILDI

Toplantıya Manisa İl Milli

Eğitim Müdür Yardımcısı ve

Mesleki - Teknik Eğitim Şube

Müdürü Mustafa Kılıç, Manisa

Organize Sanayi Bölge

Müdürü Funda Karaboran ve

meslek lisesi öğretmenleri

katıldı. Toplantıda sanayi

temsilcilerinin ve meslek

liselerinin karşılıklı görüş ve

önerileri alınarak iş birliği

kapsamında atılacak adımlar

belirlendi.

09.03.2022 tarihinde Mesleki

Eğitim Sanayi İş Birliği Projesi

(MESİP) kapsamında 3.

Mesleki Eğitim ve Sanayi

İşbirliği Güçlendirme toplantısı

düzenlendi. 
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GELECEK MESLEKİ EĞİTİMDE

Okullardaki atölyeler ve laboratuvarlar kurulurken ya da

yenilenirken sanayinin ihtiyaçlarına uygun teknolojilerle

yenilenmesi ve güncellenmesi,

Makine ve metal alanı ile ilgili atölyelerin çoğaltılması, ayrıca

mevcut atölyelerin güçlendirilmesi,

Öğretmenlere firmaların kullandığı güncel teknolojiler ile ilgili

eğitimler verilmesi,

Öğrencilere iş yeri kuralları eğitimlerinin verilmesi,

Ortaokul öğrencilerinin sanayi gerçeği ve OSB’ler konusunda

bilgilendirilmesi,

Firmaların teknolojilerinin okullara aktarılması (simülasyon

vb.) konularında önerilerde bulunuldu.
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Manisa OSB merkez binası

konferans salonunda Çukuroava

Kimya MTAL Endüstriyel

Otomasyon Teknolojileri

alanından 82 kişilik öğrenci

grubuna Manisa Organize Sanayi

Bölgesi tanıtımı yapılarak

farkındalık oluşturma semineri

düzenlendi. Manisa OSB görevlisi

tarafından Manisa OSB de yer

alan firmalar tanıtıldı, Türkiye’de

yer alan Organize Sanayi

Bölgeleri hakkında bilgi verildi.

Öğrenciler, Manisa OSB

denildiğinde önceden akıllarına

sadece tamir yapılan küçük

işletmeler geldiğini ama seminer

sonunda Manisa OSB’ nin büyük

ve çeşitli fabrikaların bulunduğu

bir yer olduğunu, istihdam

olanaklarının geniş olduğunu

anladıklarını belirttiler.

ÇUKUROAVA KİMYA MTAL ENDÜSTRİYEL
OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANINDAN 82

ÖĞRENCİ MANİSA OSB'DE

Farkındalık & B�lg�lend�rme Eğ�t�mler�
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Mesleki Eğitim Merkezi Manisa OSB İrtibat Ofisi Koordinatörü Vildan

Şen Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Ofisi'nin öğrencilerimizin staj ve

istihdam olanaklarının genişletilmesi için aktif olarak görev yaptığını

belirtti. Sektör temsilcilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin

iletişim halinde olmalarının önemini anlattı. Manisa OSB Bölge

Müdürü Funda Karaboran Manisa OSB’ nin tüm imkanlarıyla

öğrencilerimizin yanında olduğunu belirtti. Öğrencilerimizin sadece

istihdam konusunda değil, eğitim ve sosyal faaliyetler anlamında da

Manisa OSB tarafından her zaman destekleneceğini söyledi.

Farkındalık & B�lg�lend�rme Eğ�t�mler�
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Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği MTAL ve Polinas MTAL elektrik ve

plastik bölümlerinden 18 öğrencimiz ve 2 öğretmen ile birlikte Polinas

firmasına teknik gezi düzenlendi. Gezide öğrencilerimize ve

öğretmenlerimize Mesleki Eğitim Merkezi Manisa OSB İrtibat Ofisi

koordinatörleri Vildan ŞEN, Metin ULUS ve Manisa OSB temsilcisi

Banu Güner eşlik etti. Firmaya İSG kurallarına uygun olarak giriş yapan

öğrencilere konferans salonunda önce firma hakkında bilgilendirme

eğitimi düzenlendi. 

ESOB VE POLİNAS
MTAL'DEN 18 ÖĞRENCİ

VE 2 ÖĞRETMEN İLE
POLİNAS FİRMASINA

TEKNİK GEZİ DÜZENLENDİ
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Baret, koruyucu ayakkabı ve giysilerini giyen öğrenci ve

öğretmenlerimiz üretim alanını gezerek görevli personelden bilgi

aldılar. Üretim alanının gezilmesinden sonra firma tarafından

öğrencilere Yıldız Holding bünyesinde üretilen ürünlerden hediye

edildi. Gezi sonunda öğrenciler ve öğretmenler eğitim aldıkları

elektrik ve plastik alanları ile ilgili bir fabrikayı ziyaret etmenin

mutluluğunu dile getirdiler.
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Manisa MTAL Makine ve Metal alanı 11. Sınıf 20
Öğrencimiz İle Tirsan Firması'na Teknik Gezi

Düzenlendi
 

Manisa MTAL Makine ve Metal alanı 11. Sınıf 20 öğrencimiz ve

öğretmenleri ile birlikte Tirsan Firmasına teknik gezi düzenlendi.

Firma temsilcilerimizin ilgiyle karşıladığı öğrencilerimiz önce kısa bir

İSG eğitiminin ardından koruyucu kıyafetlerini giyerek üretim alanını

gezdiler. Daha sonra öğle yemeğinin ardından öğrencilerimiz

okullarına döndüler. Gezi sonrasında öğrencilerimiz ve öğretmenleri

firma ziyaretinden duydukları memnuyeti dile getirdiler.

SAYFA 31



Man�sa MTAL mak�ne,
elektr�k, metal alanı

öğrenc�ler�m�ze Man�sa
OSB Müdürlüğü konferans
salonunda b�lg�lend�rme ve

farkındalık oluşturma
sem�ner� düzenlend�

Milli Eğitim Bakanlığımız ile

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

arasında imzalanan Mesleki ve

Teknik Eğitim Protokolü ve MESİP

(Manisa Eğitim Sanayi İş Birliği

Protokolü) projesi kapsamında

Manisa MTAL makine, elektrik,

metal alanı öğrencilerimize Manisa

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

konferans salonunda bilgilendirme

ve farkındalık oluşturma semineri

düzenlenerek sonrasında Manisa

OSB saha turu gezisi yapıldı. 

Farkındalık & B�lg�lend�rme Eğ�t�mler�

Gezi sonrasında kumanyalarını

alan öğrencilerimiz okullarına

döndüler. Farkındalık ve

bilgilendirme semineri sonrası

öğrenciler eğitim aldıkları

bölümlerin istihdam açısından ne

kadar önemli olduğunun farkına

vardıklarını dile getirdiler. Ayrıca

Manisa Organize Sanayi Bölgesinin

sadece çalışmak için değil, eğitim

ve sosyal anlamda da gençlere

fırsatlar sunduğunu görmenin

onları mutlu ettiğini söylediler.
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MANİSA MTAL'DEN
100 ÖĞRENCİ 

 MANİSA OSB' DE
 Manisa MTAL makine ve elektrik

bölümünden 100 öğrencimize Manisa

OSB Bölge Müdürlüğü konferans

salonunda bilgilendirme ve farkındalık

oluşturma semineri düzenlenerek

sonrasında Manisa OSB saha turu

gezisi yapıldı. Program sonrasında

öğrenciler eğitim aldıkları bölümlere

ve Manisa OSB’ye bakış açılarının

olumlu yönde değiştiğini söyleyerek

mutluluklarını dile getirdiler. Gezi

sonrası kendileri için hazırlanan

kumanyaları alan öğrencilerimiz

okullarına döndüler.

Farkındalık & B�lg�lend�rme Eğ�t�mler�
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8. Sınıf 102 Öğrenci Manisa
OSB'de

 
Sancaklı İğdecik Hayrullah Divrik O.O,

Karaoğlanlı O.O, Sancaklı Bozköy 75. Yıl
O.O, Aşağı Çobanisa Ahmet Ferit Giritligil
O.O, Hacıhalliler Şehit Hikmet Onan O.O 8.
sınıf 102 Öğrenci Manisa Organize Sanayi

Bölgesini Ziyaret Etti

Sancaklı İğdecik Hayrullah Divrik O.O,

Karaoğlanlı O.O, Sancaklı Bozköy 75.

Yıl O.O, Aşağı Çobanisa Ahmet Ferit

Giritligil O.O, Hacıhalliler Şehit Hikmet

Onan O.O 8. Sınıf 102 öğrencimize

Manisa OSB Bölge Müdürlüğü

konferans salonunda bilgilendirme ve

farkındalık oluşturma semineri

düzenlenerek sonrasında Manisa OSB

saha turu yapıldı. 

Farkındalık & B�lg�lend�rme Eğ�t�mler�
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Gezi sonrasında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği MTAL ziyaret

edilerek, Okul Müdürü Ramazan Erkul tarafından okulda yer alan

bölümler tanıtıldı. Öğrenciler eğitim yapılan atölyeleri gezerek

alan şeflerinden bölümler hakkında bilgi aldı. Program sonrasında

ziyaretten duydukları mutluluğu ve hangi mesleklere ilgi

duyduklarını dile getiren öğrenciler ilk defa Manisa Organize

Sanayi Bölgesi gezisi yaptıkları için heyecanlı olduklarını

söylediler.

İnsanın kanadı, gayretidir. 

Mevlana

Farkındalık & B�lg�lend�rme Eğ�t�mler�
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POLİNAS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ'NDEN 113 ÖĞRENCİ MANİSA OSB'DE

MESİP ve Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim Protokolü kapsamında Polinas

MTAL elektrik ve plastik bölümünden 113 öğrencimize Manisa OSB Bölge

Müdürlüğü konferans salonunda bilgilendirme ve farkındalık oluşturma

semineri düzenlenerek sonrasında Manisa OSB tanıtım gezisi yapıldı.

Seminer sonrası öğrenciler Manisa OSB' nin staj ve istihdam olanakları

sağlamasının yanı sıra eğitim ve sosyal imkanları da sağladığını

öğrendiklerini söyleyerek mutluluklarını dile getirdiler. Öğrenciler Manisa

Organize Sanayi Bölgesi turu sayesinde ilk defa birçok fabrikayı gördükleri

için heyecanlı olduklarını söylediler.

 

Farkındalık & B�lg�lend�rme Eğ�t�mler�
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Muradiye Ayser Kani Çelikel Atatürk Ortaokulu ve Muradiye
Cumhuriyet Ortaokulu'ndan 8. Sınıf 67 Öğrencimiz Manisa OSB

Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti

MESİP ve Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında

imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim Protokolü kapsamında Muradiye Ayser Kani

Çelikel Atatürk ortaokulu ve Muradiye Cumhuriyet Ortaokulundan 8. Sınıf 67

öğrencimize Manisa OSB Bölge Müdürlüğü konferans salonunda bilgilendirme

ve farkındalık oluşturma eğitimi düzenlenerek sonrasında Manisa OSB tanıtım

gezisi yapıldı. Gezi sonrasında Çukurova Kimya MTAL ziyaret edilerek, okul

öğretmenleri tarafından okulda yer alan bölümler tanıtıldı. Öğrenciler eğitim

yapılan atölyeleri gezerek alan şeflerinden bölümler hakkında bilgi aldı. Gezi

sonrası öğrenciler kimya ve endüstriyel otomasyon alanlarının ilgilerini çektiğini

dile getirdiler. Daha sonra kumanyaları dağıtılan öğrenciler okullarına döndüler.

Farkındalık & B�lg�lend�rme Eğ�t�mler�
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Karaağaçlı, Yeniköy, Selimşahlar, Halıtlı
Ortaokulu'ndan 8. Sınıf 84 Öğrenci Manisa OSB' de

MESİP ve Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında

imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim Protokolü kapsamında Karaağaçlı,

Yeniköy, Selimşahlar, Halıtlı Ortaokulundan 8. Sınıf 84 öğrencimize Manisa

OSB Bölge Müdürlüğü konferans salonunda bilgilendirme ve farkındalık

oluşturma semineri düzenlenerek sonrasında Manisa OSB tanıtım gezisi

yapıldı. Gezi sonrasında Manisa MTAL ziyaret edilerek, okul öğretmenleri

tarafından okulda yer alan bölümler tanıtıldı. Öğrenciler eğitim yapılan

atölyeleri gezerek alan şeflerinden bölümler hakkında bilgi aldı. Gezi sonrası

öğrencilerin heyecanı görülmeye değerdi. Daha sonra kumanyaları dağıtılan

öğrenciler servisler ile okullarına döndüler.

Farkındalık & B�lg�lend�rme Eğ�t�mler�
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ESOB MTAL Elektrik ve Makine
Bölümünden 103 Öğrencimiz

Manisa OSB’yi Ziyaret Etti
 

ESOB MTAL elektrik ve makine

bölümünden 103 öğrencimize

Manisa OSB Bölge Müdürlüğü

konferans salonunda

bilgilendirme ve farkındalık

oluşturma semineri düzenlenerek

sonrasında Manisa OSB tanıtım

gezisi yapıldı. Manisa OSB saha

turu esnasında öğrencilerle

keyifli diyaloglar oluştu.

Öğrencilerimiz eğitim almış

oldukları bölümlere bakış

açılarının olumlu yönde

değiştiğini dile getirdiler. Daha

sonra kumanyaları dağıtılan

öğrencilerimiz servislerle

okullarına döndüler.

Farkındalık &
B�lg�lend�rme Eğ�t�mler�
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Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu ve Barbaros Şehit Mehmet
Sevinmez Ortaokulu'ndan 90 Öğrencimiz Manisa OSB'yi

Ziyaret Etti

Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu ve Barbaros Şehit Mehmet Sevinmez

Ortaokulundan 90 öğrencimize Manisa Organize Sanayi Bölgesi Konferans

salonunda bilgilendirme farkındalık eğitimi düzenlendi. Öğrencilere

Organize Sanayi Bölgesi faaliyetleri anlatılarak çalışanlara istihdam

sağlamanın yanı sıra sosyal imkanlarında sunulduğu belirtildi. Eğitimin

ardından öğrencilerle birlikte Manisa OSB turu yapıldı. Turun ardından

Manisa OSB tarafından hazırlanan kumanyalarını alan öğrenciler Polinas

Mesleki ve Teknik Anadolu lisesine gittiler. Polinas MTAL’ de alan şefleri

eşliğinde atölyeleri gezen öğrenciler sorular sorarak bilgi aldılar. Manisa

Organize Sanayi Bölgesi'nin bu kadar büyük olduğunu düşünmediklerini

söyleyen öğrenciler bu gezilerin tekrarlanmasını istediklerini belirttiler.

Gezi sonrası öğrenciler servisler ile okullarına döndüler.

 

Farkındalık & B�lg�lend�rme Eğ�t�mler�
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Ali Rıza Çevik Ortaokulu ve Şehitler Ortaokulu'ndan 60 Öğrenci Manisa
OSB'de

Ali Rıza Çevik Ortaokulu ve Şehitler Ortaokulundan 60 öğrencimize

Manisa OSB konferans salonunda bilgilendirme ve farkındalık

oluşturma eğitimi düzenlendi. Öğrencilere Manisa Organize Sanayi

Bölgesi faaliyetleri anlatılarak organize sanayi bölgeleri hakkında bilgi

verildi. Eğitimin ardından öğrenciler Manisa Organize Sanayi Bölgesi

saha turu yaptı. Turun ardından kendileri için hazırlanan kumanyaları

alan öğrenciler MOSTEM lisesini ziyaret etti. MOSTEM lisesinde

sınıfları ve laboratuvarları gezen öğrenciler okul öğretmenlerinden bilgi

aldılar. Okulu çok beğendiklerini dile getiren öğrenciler eğitim almak

istedikleri bölümleri de söylediler. Geziden aldıkları keyfi dile getiren

öğrenciler servisler ile okullarına döndüler.

Farkındalık & B�lg�lend�rme Eğ�t�mler�
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Manisa MTAL' den Makine ve ELektrik Alanından 11. Sınıf 100
Öğrenci Manisa OSB'de Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimlerine

Katıldı

Manisa MTAL'den  makine ve elektrik alanı 11 sınıf 100 öğrencimize

Manisa Organize Sanayi Bölgesi konferans salonunda bilgilendirme ve

farkındalık oluşturma eğitimi verildi. Eğitim sonunda öğrenciler Manisa

OSB turu yaparak firmaları tanıdılar. Daha sonra kumanyaları dağıtılan

öğrenciler servisler ile okullarına döndüler. Öğrenciler seminer

sonunda eğitim almış oldukları bölümlerin istihdam açısından oldukça

değerli olduğunun farkına vardıklarını belirttiler.

Farkındalık & B�lg�lend�rme Eğ�t�mler�
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Çukurova Kimya MTAL Öğretmenlerimizden Manisa OSB İrtibat
Ofisimize Ziyaret

Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerimiz

Uğur Kaplan ve Gökhan Arkalılar Mesleki Eğitim Merkezi Manisa OSB

İrtibat Ofisimizi ziyaret ettiler. Endüstriyel otomasyon bölümü ve diğer

bölümlere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk.
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FİRMA ZİYARETLERİMİZ
 

Firma ziyaretlerimiz 4 ana başlıktan oluşmaktadır.

1- Ustalık Telafi Programı

2- 12. Sınıf Öğrencilerimizin staj işlemleri

3- Mezun öğrencilerimizin istihdamı

4- Meslek lisesi öğrencilerinin firma teknik gezileri
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MAXİON İNCİ
FİRMA ZİYARETİ

Mesleki Eğitim Merkezi Manisa

OSB İrtibat Ofisi Koordinatörleri

Vildan Şen, Metin Ulus ve Manisa

OSB temsilcisi Banu Güner

tarafından Maxion İnci Jant,

alüminyum, çelik fabrikaları İnsan

kaynakları temsilcileri Fatih

Şardağı, Ezgim Gürkas, Yaren

Uyar, İpek Tanşuli, Arınç Ertaşkın

ziyaret edildi. 

Firma özelinde hali hazırda çalışan

personellerin kalfalık, ustalık

belgelerinin güncellenmesi hakında

bilgi verilerek ustalık telafi

programı anlatıldı. Firma, pandemi

sürecinden bu yana stajyer alımı

yapmamaktadır. Yeni yıl için alım

yönetim onayı beklenmektedir.

Stajyer talepleri olması halinde

Manisa OSB İrtibat Ofisi

Koordinatörü Vildan Şen ile iletişim

halinde olmaları kararlaştırıldı.

Stajyer talepleri İdari bölümler

için; büro yönetimi, muhasebe,

bilişim alanı,

Teknik bölümler için; metal, sac,

makine, elektrik alanı öğrencilerine

ihtiyaç olduğu belirtildi.
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VESTEL DİJİTAL
FİRMA ZİYARETİ

Mesleki Eğitim Merkezi Manisa OSB

İrtibat Bürosu koordinatörleri Vildan

Şen, Metin Ulus ve Manisa OSB

temsilcisi Murat Yüksel Vestel Dijital

İnsan kaynakları ve Üretim bölüm

sorumlularını ziyaret etti. Firmada

çalışan ortaokul ve lise mezunu

olanlarla ilgili kalfalık ve ustalık

belgesi alma süreçleri hakkında

bilgilendirme yapılarak ustalık telafi

programı anlatıldı. Gelecek yıl stajyer

alımı için firmanın yönetim kararı

beklediği öğrenildi. Yönetim kararı

sonucuna göre stajyer planlaması için

Vildan Şen ile irtibat kurulması

planlandı. İdari bölümler ve teknik

alanda stajyer alımı yapılabileceği

konuşuldu. İhtiyaç duyulan alanlar

makine, bakım onarım, elektrik-

elektronik olarak belirlendi.
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ATM Beyaz Eşya Parçaları Fabr�kası Z�yaret Ed�ld�
Manisa OSB temsilcisi Murat Yüksel, Mesleki Eğitim Merkezi Manisa OSB İrtibat

Ofisi Koordinatörleri Vildan Şen ve Metin Ulus ATM Beyaz Eşya Parçaları fabrikasını

ziyaret etti. Stajyer öğrenci planlaması, mezun öğrencilerin istihdam edilmesi,

çalışanların mesleki eğitim merkezi ustalık telafi programına kayıt edilmesi, kalfalık,

ustalık belgelerinin alım süreci ve Mesleki Eğitim Kanunu'na göre "Mesleki Eğitim

Programı Uygulanan Alan ve Dallar" hakkında bilgi verildi. İş yeri temsilcileri

ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek öğrenci planlamaları için Manisa

OSB İrtibat Ofisi Koordinatörü Vildan Şen ile iletişime geçeceklerini söylediler.

 TERMOKAR FİRMASI ZİYARET EDİLDİ

Mesleki Eğitim Merkezi Manisa OSB Koordinatörleri Vildan Şen, Metin Ulus,

Manisa OSB temsilcisi Banu Güner Termokar firmasını ziyaret etti. Firma

temsilcileri Manisa OSB Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosunun açılmış

olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek sanayi ve mesleki eğitim

işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Manisa OSB İrtibat Büro Koordinatörleri Vildan

Şen ve Metin Ulus tarafından firma çalışanları için Mesleki Eğitim Uygulama

programı hakkında bilgilendirme yapıldı. Firmanın istihdam için en çok ihtiyaç

duyduğu alanlar; metal, kaynak ve elektrik bölümleri olarak belirtildi. Meslek

lisesi öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için gelecek dönem firmaya teknik gezi

düzenlenmesi planlandı.
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Pol�nas F�rması
İnsan Kaynakları
Tems�lc�ler�nden
Meslek� Eğ�t�m
Merkez� Man�sa
OSB İrt�bat
Bürosuna Z�yaret

Polinas firması insan

kaynakları temsilcileri

Mesleki Eğitim Merkezi

Manisa OSB İrtibat

Büromuzu ziyaret ederek

iş yerlerinde mesleki

eğitim programının

uygulanması ve ustalık

telafi programı

konusunda bilgi aldılar.

Manisa OSB İrtibat

bürosunun sanayi ve

meslek liseleri arasında

önemli bir köprü

olduğunu dile getirerek

iletişimin güçlendirilmesi

gerektiğini söylediler.
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İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı/ Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü

Mustafa Kılıç ve Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürü Funda Karaboran ve

Mesleki Eğitim Merkezi Manisa OSB Koordinatörü Vildan Şen tarafından  5

(beş) okul ziyaret edilmiştir.

Sırasıyla; 

1.Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2.TBMM 85. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi

3.Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

4.TOKİ Çok Programlı Anadolu Lisesi

5.Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MUSTAFA DİKİCİ MESLEKİ EĞİTİM

MERKEZİ MANİSA OSB İRTİBAT OFİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici Mesleki Eğitim Merkezi Manisa OSB

İrtibat Ofisi'ni ziyaret etti. Mesleki eğitim ve sanayi iş birliğini sağlamanın

Manisa için önemine vurgu yaptı. Manisa’nın bir tarım şehri olmasının yanında

büyük bir sanayi şehri olduğunu ve her geçen gün istihdam ihtiyacının arttığını

söyledi. MESİP (Manisa Eğitim Sanayi İş Birliği Protokolü) projesinin hayata

geçmesinde mesai mefhumu olmadan çalışan Mesleki Eğitim Merkezi Manisa

OSB Koordinatörü Vildan Şen’e teşekkür etti.
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İL MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLERİNDEN MANİSA OSB
İRTİBAT BÜROSUNA ZİYARET

Manisa OSB Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Büromuzu İl MEM

Yardımcısı/Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürümüz Mustafa Kılıç, İl MEM

Yardımcısı-Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürümüz Mustafa Akkuyu, Strateji

Geliştirme Şube Müdürümüz Coşkun Demir, İnsan Kaynakları Şube Müdürümüz

Cengiz Kayaalp ziyaret ettiler. Manisa OSB İrtibat Ofisi Koordinatörü Vildan

Şen İrtibat Bürosu çalışmaları hakkında bilgi verdi. Manisa OSB temsilcisi Arzu

Hangül ve Manisa OSB İrtibat Ofisi Koordinatörü Vildan Şen firma

ziyaretlerinin sanayi ve meslek liseleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi

açısından öneminden bahsetti. Meslek liselerimiz için düzenlenen farkındalık

eğitimleri hakkında bilgi verdi ve farkındalık eğitimleri sonrasında öğrencilerin

duydukları mutluluğu dile getirdiklerini söyledi.
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TELESET FİRMASINA ZİYARET
Manisa OSB İrtibat Ofisi Koordinatörleri Vildan Şen, Metin Ulus ve Manisa OSB

temsilcisi Banu Güner Teleset Firması İnsan Kaynakları Sorumluları Berna

Kanıt ve Sadiye Tomur’u ziyaret etti. Mesleki eğitim programlarının

uygulanacağı alanlar, ustalık ve kalfalık belgelerinin alınması süreci anlatıldı.

Firma teknik bölümlerden; metal, makine, bakım onarım alanlarında stajyer

alımı yapmak istemektedir. Ayrıca idari bölümlerden; muhasebe, büro, insan

kaynakları bölümlerine alım yapabileceklerini söylediler. Stajyer öğrencilerin

planlanması ve mezun öğrencilerin istihdam edilmesi konularında Manisa OSB

İrtibat Ofisi ile iletişime geçileceği konuşuldu.

YONCA FİRMASI ZİYARET EDİLDİ
Yonca Yağ Firması, Manisa OSB Koordinatörleri tarafından ziyaret edildi.

Firmanın insan kaynakları temsilcileri "Mesleki Eğitim Uygulama Planında"

yer alan bölümler, kalfalık ve ustalık belgelerinin alınması süreci hakkında

bilgilendirildi. Firmanın bir sonraki yıl stajyer almayı planladığı kimya, gıda ve

idari bölümler hakkında karara varıldı. Mezun öğrencilerimizin istihdam

edilmeleri konusunda Manisa OSB İrtibat ofis ile bağlantıya geçilmesi

kararlaştırıldı.
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TİRSAN FİRMASI ZİYARET EDİLDİ
Tirsan firması Manisa OSB koordinatörleri ve Manisa OSB temsilcisi tarafından ziyaret

edildi. Verimli geçen görüşmede meslek lisesi öğrencilerimizin firmaya teknik gezi

yapması planlandı. Firmada hali hazırda çalışanlar için Mesleki Eğitim Uygulama

programı, ustalık telafi programı kapsamında olan bölümler hakkında bilgi verildi.

Firma insan kaynakları temsilcileri Mesleki Eğitim Merkezi Manisa OSB

koordinatörlerine iş yeri için yararlı olan mesleki eğitim uygulama programını firmaya

gelerek anlattıkları için teşekkür ettiler. Firma temsilcileri gelecek yıl stajyer

planlaması ve mezun öğrencilerin istihdamı konusunda Mesleki Eğitim Merkezi Manisa

OSB koordinatörleri ile irtibata geçileceğini söylediler. Ayrıca Mesleki Eğitim Merkezi

Manisa OSB irtibat bürosunun aktif olarak kullanılmasından duydukları memnuniyeti

dile getirdiler.

 

CMV Cylinders, SKP Makine ve HMS Makine Ziyaret Edildi
Manisa OSB temsilcisi Banu Güner, Manisa OSB İrtibat bürosu

koordinatörleri Vildan Şen ve Metin Ulus CMV Cylinders , SKP Makine ve

HMS Makine firmalarını ziyaret ederek stajyer öğrenci planlaması ve ustalık

telafi programı konusunda bilgilendirmede bulundular.
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Manisa OSB Firmalarımız Meslek Liselerimizle

Buluşmaya Devam Ediyor

MESİP ve Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim Protokolü kapsamında

Manisa OSB' de bulunan Tirsan firması insan kaynakları sorumlusu ve

üretim sorumluları Manisa MTAL' i ziyaret ederek makine alanı

öğrencileri ile buluştu. Öğrencilere firma ve istihdam konusunda

bilgilendirmelerde bulunan firma yetkilileri mezun olacak öğrencilere

form doldurtarak mezuniyet sonrasında hemen istihdam sağlanması

yönünde ilk adımı attı.

Gelecek mesleki eğitimde sloganıyla çıktığımız bu yolda

firmalarımız ve öğrencilerimizi buluşturmaya devam

edeceğiz.
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Ball Firması Ziyaret Edildi

Manisa Valiliğimiz, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Manisa Organize

Sanayi Bölge Müdürlüğü öğrencilerimizi staj çalışmalarında ve mezuniyet

sonrasında istihdam edilmeleri konusunda yalnız bırakmıyor. Mesleki Eğitim

Merkezi Manisa OSB irtibat ofisi koordinatörleri ve Manisa OSB temsilcisi Ball

firmasını ziyaret ederek mesleki eğitim merkezi ustalık telafi programı

hakkında bilgi verdi. Firma telafi programı kapsamında bir çalışma yaparak

Manisa OSB İrtibat Ofisi koordinatörleri ile iletişime geçeceğini belirtti. Yaz ve

kış dönemi stajyer alımı konusunda planlamalar yapıldı. Manisa OSB İrtibat

Ofisi koordinatörleri "öğrencilerimiz tatilde enerji depolarken biz yeni dönem

için hazırlıklarımızı tamamlıyor olacağız" dedi.

MEZUN ÖĞRENCİLERİMİZ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MANİSA OSB
İRTİBAT OFİSİNİ ZİYARET ETTİ

MESİP Projes� Öğrenc�lere Umut Oluyor

Okullar tatil olmuş olabilir ama öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Bize

ulaşmak istedikleri her an buradayız. Makine ve elektrik alanından yeni mezun

olan üç öğrencimiz Mesleki Eğitim Merkezi Manisa OSB İrtibat Ofisimizi

ziyaret ettiler. Manisa OSB İrtibat Ofisi koordinatörü Vildan Şen

öğrencilerimize eğitim aldıkları bölümlerin ne kadar kıymetli olduğundan

bahsederek istihdam olanaklarının oldukça geniş olduğundan bahsetti.

Kendilerini geliştirmek için neler yapabilecekleri konuşuldu. Manisa

Valiliğimiz, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Manisa OSB Bölge

Müdürlüğünün onlara destek olmak için yaptığı iş birliğinden mutluluk

duyduklarını, idealleri olduklarını anlattılar ve teşekkür ettiler. Öğrencilerimiz

iş başvuruları alındıktan sonra Manisa OSB irtibat ofisinden ayrıldılar.
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MESİP

 

Manisa'nın Yükselen Yıldızı Mesleki

Eğitim

17 Haziran 2022 tarihinde 2021-2022 Eğitim Öğretim

yılı MESİP (Manisa Eğitim Sanayi İşbirliği Protokolü)

çalışmaları değerlendirme toplantısı yapıldı.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Meslek Liseleri 9,

10, 11 ve 12. sınıf öğrenci sayılarımız %39' dan 2022-

2023 yılında % 48'e çıktı.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında 1003 meslek lisesi

öğrencisine ve 600 ortaokul 8. sınıf öğrencisine

farkındalık ve bilgilendirme eğitimi verildi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 20 makine ve 20

elektrik öğretmenine Manisa OSB firmalarında işbaşı

eğitim yaptırıldı.
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PATENT OFİSİ ÇALIŞMALARI

Millî Eğitim Bakanlığının mesleki eğitimde üretim kapasitesini arttırarak,

fikri mülkiyete yönlendirmek ve sınai mülkiyet hakları konusunda

farkındalık oluşturmak amacıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Genel

Müdürlüğünün Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Mesleki Eğitim

Merkezlerinde başlatmış olduğu "Sınai Mülkiyet Hakları Farkındalık

Faaliyetleri" kapsamında Manisa İl Millî Eğitim Müdürlüğü Patent Ofisi

koordinasyonunda Türk Patent ve Marka Kurumuna 14 patent, 44 faydalı

model, 14 marka ve 178 tasarım olmak üzere toplam 250 başvuru yaptı.

Manisa İl Millî Eğitim Müdürlüğü Patent Ofisi il koordinatörleri Ayşe Şen ve

Lütfi Özkan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda 52 mesleki ve teknik

eğitim okuluna, 7 mesleki eğitim merkezi, 1 güzel sanatlar lisesi ve 1 spor

lisesine eğitim verdi.
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MANİSA MESLEKİ EĞİTİM GENÇLİK
FESTİVALİ
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MANİSA MESLEKİ EĞİTİM GENÇLİK FESTİVALİ

     “Gelecek Mesleki Eğitimde” sloganı ile çıktığımız bu yolda

Manisalı gençler ile Sektör temsilcileri buluştu.

     Manisalı gençleri, ailelerini, eğitimcileri ve sektör temsilcilerini

buluşturan festival 17 Mayıs 2022 tarihinde kapılarını açtı.

      

      Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Manisa

Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında gerçekleştirilen “Manisa Mesleki

Eğitim Gençlik Festivali” 17-18 Mayıs 2022 tarihinde Yunus Emre Millet

Çarşısı’nda mesleki eğitimin tüm paydaşlarını bir araya getirdi.

Manisa’da mesleki eğitim kurumlarını ve çalışmalarını daha yakından

tanıtmayı, bu yolla mesleki eğitim kurumlarını tercih edecek

gençlerimizin doğru yönlendirme ile geleceğe hazırlanmalarını

amaçlayan festival kapsamında iki gün boyunca çok farklı etkinlikler

düzenlendi.      
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MANİSA MESLEKİ EĞİTİM GENÇLİK FESTİVALİ

       Festivale katılım sağlayan firma temsilcileri ile meslek lisesi 11 ve

12. Sınıf öğrencileri bir araya gelme fırsatı yakaladı. Bir istihdam fuarı

niteliği de taşıyan festivalde firma temsilcileri mezun olacak öğrenciler

ile buluşturularak karşılıklı istihdam olanağı oluşturulmuş oldu. Her

geçen gün gelişen ve bünyesinde birden fazla Organize Sanayi Bölgesi

bulunduran Manisa için mesleki eğitimin geliştirilmesi, öğrencilerimizin

ilgi alanlarını tanıyarak geleceğine yön vermesi oldukça önem

taşımaktadır. 

       

      Festivalin birinci günü (17 Mayıs 2022) 900 ortaokul 8. Sınıf

öğrencimiz festival alanını ziyaret ederek meslek liselerinin ve sektör

temsilcilerinin açmış oldukları stantları gezerek bilgi aldı.

Öğrencilerimizin mesleki eğitimin zenginliği konusunda

farkındalıklarının oluşması için yapılan ziyaretlerden oldukça güzel

dönütler alındı.
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   MANİSA MESLEKİ EĞİTİM GENÇLİK FESTİVALİ  
      Festivalin ikinci günü (18 Mayıs 2022) 1.200 kişilik 11 ve 12. Sınıf

öğrencisi festival alanını gezerek firma temsilcilerinden istihdam

edilecekleri alanlar konusunda bilgi aldı. Firma temsilcileri ile sohbet

etme imkanı bulan gençlerimiz eğitim almış oldukları alanların

istihdama açık, ülke ekonomisine katma değer yaratacak alanlar

olduğunu ifade etti. Festivale katılan aileler genç istihdamına önem

verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek bu festivalin

sonraki yıllarda da devam ettirilmesini istediklerini dile getirdiler.

     Festivale katılan 17 mesleki eğitim kurumunun öğrenci ve

öğretmenleri okullarında eğitim verilen meslek alanlarını en iyi şekilde

tanıtabilmek için aylar öncesinden hazırlıklara başlayarak özveri ile

çalıştıklarını belirttiler. Tanıtım faaliyetlerinde her okul için özel ayrılan

stantlarda bizzat öğrenciler aktif görev alarak gelen konuklara bilgi

verdiler.
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MANİSA MESLEKİ EĞİTİM
GENÇLİK FESTİVALİ                  
     İki gün boyunca alan

uzmanları, sektör temsilcileri ve

uzman eğitimciler tarafından

festivale katılan öğrenci ve

ailelere “Neden Mesleki Eğitim?”

konulu seminerler, söyleşiler

düzenlendi. Zengin içerikli festival

programında; iş ve meslek

danışmanları tarafından

uygulamalı eğitimler verilerek,

atölye çalışmaları, müzik

dinletileri, spor ve dans gösterileri

sunuldu. Festivalin açılışını, Vali

Yaşar KARADENİZ ve

beraberindeki protokol

düzenlenen tören ile yaptı. Son

dönemde mesleki eğitimin

güçlendirilmesi için başlatılan

ciddi proje ve çalışmalara paralel,

tarım-sanayi ve turizm şehri

Manisa’nın mesleki eğitimde hak

ettiği yere gelebilmesi için tüm

paydaşların işbirliğini arttıracak

benzer faaliyetlerin arttırılarak

devam ettirilmesinde fikir birliğine

varıldı.
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Manisa Ticaret ve Sanayi Odası

Yunusemre Belediyesi

Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Muradiye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

Merkez Efedi MTAL

Nihal Akçura MTAL

İsmet İnönü MTAL

Borsa İstanbul MTAL

Kula Germiyanoğulları MTAL

 

   MANİSA MESLEKİ EĞİTİM GENÇLİK FESTİVALİ               
   “Gelecek Mesleki Eğitimde” sloganı ile başlatılan “Mesleki Eğitimin

Güçlendirilmesi” çalışmaları kapsamında bu yıl ilkini düzenlediğimiz

“Manisa Mesleki Eğitim Gençlik Festivali” ne gerek maddi gerek

ikramlarıyla katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza;

katılımları ile festivalimize heyecan ve renk katan tüm gençlerimize ve

ailelerine teşekkür ederiz.
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METEK 3 PROJESİ İŞBAŞI EĞİTİMLERİ MANİSA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Metek 3 Projesi İşbaşı Eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Manisa İl MEM, Manisa OSB, ECA

Elginkan Vakfı (UEMTEM), Mesleki Eğitim Merkezi Manisa OSB

İrtibat Ofisi İşbirliği ile 5-16 Eylül tarihleri arasında Manisa’da

gerçekleştirildi.
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METEK 3 PROJESİ İŞBAŞI EĞİTİMLERİ MANİSA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Metek 3 Projesi işbaşı eğitimleri 5 Eylül 2022 tarihinde Ümmehan

Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nde başladı. Türkiye’nin farklı

illerinden gelen 20 elektrik, 20 makine öğretmeni ile on gün boyunca

işbaşı eğitimler gerçekleştirildi. İşbaşı eğitimler Manisa Organize Sanayi

Bölgesi’nin ziyaret edilmesi ile başladı. Manisa OSB konferans salonunda

bilgilendirme eğitimi yapılarak devamında Manisa OSB turu düzenlendi.

Eğitimin üçüncü gününde; Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki

Ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret edildi. MOSTEM müdürü Mehmet Ali

Özfiliz ve atölye şefleri ziyaretçi öğretmenlere atölyeleri gezdirerek okul

hakkında bilgi verdi. Öğle yemeğinin yenilmesinin ardından

öğretmenlerimiz okuldan ayrıldı ve büyük bir Manisa OSB turu yapıldı. 
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Eğitimin dördüncü gününde; Met

Didactic firması ziyaret edildi.

Firmanın Genel Müdürü Faruk

Kartal tarafından pnömatik ve 3D

programları tanıtılarak programlar

öğretmenler tarafından denendi.

Eğitimin diğer günlerinde EMAS,

VALFSEL, İZMİR KALIP VE

TERMOKAR firmaları ziyaret edildi.

20 makine, 20 elektrik alan

öğretmeni üretim şefleri ve insan

kaynakları sorumluları eşliğinde

firmaların üretim bölümünü gezerek

işbaşı eğitimler gerçekleştirdi. 

16 Eylül 2022 tarihinde Metek 3

Projesi işbaşı eğitimleri Ümmehan

Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim

Merkezi’nde düzenlenen kapanış

töreni ile tamamlandı. Törende

UEMTEM Müdürü Murat Dolgun

öğretmenlerimizi Manisa’da

ağırlamaktan mutlu olduklarını,

Elginkan ailesinin eğitim projelerine

gönülden destek olmaya hazır

olduğunu dile getirdi. 

 

METEK 3 PROJESİ İŞBAŞI EĞİTİMLERİ MANİSA’DA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Mesleki Eğitim Merkezi Manisa OSB İrtibat Ofisi Koordinatörü ve Ar-Ge

birimi öğretmeni Vildan Şen katılımcı öğretmenlere MESİP (Manisa

Eğitim Sanayi İşbirliği Projesi) hakkında bilgi vererek mesleki eğitimde

sanayi ve meslek lisesi dayanışmasına vurgu yaptı. Vildan Şen ve Gönül

Altay iş başı eğitimler için kapılarını öğretmenlerimize açan Elginkan

Ailesine, UEMTEM Müdürü Murat Dolgun’a ve ekibine, başta Manisa

OSB Bölge Müdürü Funda Karaboran olmak üzere tüm Manisa OSB

Ailesi’ne, Manisa İl MEM Müdürü Mustafa Dikici’ye, Manisa İl MEM

Yardımcısı ve Mesleki Eğitim Şube Müdürü Mustafa Kılıç’a projeye

desteklerinden ötürü teşekkür etti. 
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Manisa’nın yükselen yıldızının mesleki eğitim olduğunu vurgulayan Manisa

OSB İrtibat Ofisi koordinatörü, “gençlerimizin hayalleri var ve bir gün bunlar

gerçek olacak” hedeflerinin gerçekleşmesi sürecinde biz Manisa İl MEM,

Manisa OSB ve Mesleki Eğitim Merkezi Manisa OSB irtibat ofisi olarak onların

daima yanında olacağız diye ekledi. Öğretmenlerimizin gelişen teknolojileri

takip ederek öğrencilerine aktarmasında bizlere kapılarını açan EMAS,

VALFSEL, İZMİR KALIP, TERMOKAR firmalarını ve Manisa OSB’ye teşekkür

ediyoruz dedi. İş başı eğitimlere katılan öğretmenler aldıkları eğitimden ve

fabrikalara yapılan teknik gezilerden duydukları memnuniyeti dile getirerek

sertifikalarını aldılar.
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MANİSA ŞEHİR HASTANESİ'NDE FİNANSAL
OKURYAZARLIK EĞİTİMİ VERİLDİ

İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği

protokolü kapsamında düzenlenen “Finansal Okuryazarlık” Eğitimi 28 Mart

2022 tarihinde Manisa Şehir Hastanesi Konferans salonunda gerçekleştirildi. 

Proje kapsamında Manisa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 15 kamu hastanesinde

farklı birim ve unvanlarda görev yapan personele; Gelir Yönetimi, Tasarruf,

Doğru Yatırım, Blockchain Teknolojisi, Kripto Varlıklar konularında İl Milli

Eğitim Müdürlüğümüz AR-Ge Biriminde görev yapan Eğitmen Muhasebe ve

Finans Uzmanı Vildan ŞEN tarafından teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler

verildi. 
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Eğitim bitiminde

düzenlenen kapanış

töreninde Manisa Şehir

Hastanesi Başhekim

Yardımcısı Uzm.Dr. Önder

Utku DATLI tarafından

eğitmene plaket

verilirken, eğitime katılım

sağlayan personele

sertifikaları Eğitimci

Vildan ŞEN tarafından

takdim edildi. Katılımcılar

eğitimin çok verimli

geçtiğini belirterek; aynı

eğitimin daha geniş

kapsamlı olarak

verilmesini talep ettiler.

Eğitmen Muhasebe ve

Finans Uzmanı Vildan

ŞEN  bu kadar kıymetli bir

topluluğa, sağlıkçılarımıza

hitap etmenin çok ayrı bir

mutluluk olduğunu dile

getirdi.
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FARKLI KESİMLERDEN DE İLGİ GÖREN FİNANSAL OKURYAZARLIK
EĞİTİMİ KATILIM BELGELERİNİN DAĞITILMASI İLE SONA ERDİ

Manisa İl MEM ARGE birimi tarafından hazırlanan Zafer Kalkınma Ajansı
Teknik Destek 2021 5. Dönem kapsamında desteklenen Finansal Okuryazarlık
eğitimi projesi 17 ilçe meslek liselerinden katılan öğretmenler ile tamamlandı.

Eğitim 23, 24, 25 Mayıs - 30,

31 Mayıs, 1 Haziran -  6, 7, 8

Haziran tarihlerinde on yedi

ilçe öğretmenlerini kapsayarak

toplam 9 gün sürdü. Katılımcı

öğretmenlere; internet ve

sosyal medya dolandırıcılığının

önlenmesi, bilinçli tasarruf,

borçlanma, kripto varlıklar,

borsa gibi konularda bilgi

verildi. Eğitim sonunda

düzenlenen kapanış töreni ile

kursiyerlere katılım belgeleri

verildi. 

SAYFA 71



Finansal Okuryazarlık eğitimi farklı kesimlerden de ilgi gördü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi makine mühendisi, Zafer Kalkınma

Ajansı Manisa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Cansu Uyar’a

ulaşarak eğitime katılmak istediğini belirtmiştir ve Zafer Kalkınma

Ajansının da uygun görmesi ile eğitime katılım sağlamıştır. Üç gün

süren eğitimin kendilerine çok şey kattığını, farkındalıklarının

arttığını belirten kursiyerler memnuniyetlerini dile getirerek,

teşekkür ettiler. 
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MÜSİAD MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM ÇALIŞTAYI
Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Mesleki Eğitim Merkezi Manisa OSB

İrtibat Ofisi olarak MÜSİAD Mesleki Eğitim ve İstihdam Çalıştayına katıldık.
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İLÇELERİMİZDEN VE
OKULLARIMIZDAN

MESLEKİ EĞİTİM
HABERLERİ
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YUNUSEMRE

BORSA İSTANBUL MTAL

Okulumuzda Büro Yönetimi, Çocuk Gelişimi,  Halkla İlişkiler, Güzellik

Saç Bakım Hizmetleri ve Yiyecek İçecek alanları bulunmaktadır.

Okulumuzda  öğrencilerimize mesleki becerilerini en üst düzeye

çıkaracak eğitimler verilmektedir. 

2021/2022 Eğitim- Öğretim yılında Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı

öğretmen ve öğrencileri 196 özel eğitim öğrencisine 3 çeşit yemek

üretimi gerçekleştirdiler. Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencilerimiz

hem eğitimlerini sürdürerek hem de yemek yaparak öğrendiklerini

pekiştirme  fırsatı yakalamaktadır. Ayrıca Manisa Lokantacılar Odası ile

yapılan protokollerle öğrenci ve işletme buluşmaları sağlanmıştır.

Öğrencilerin işletmelerde uygulamalı eğitimler alarak mesleki

becerilerinin arttırılması çalışmaları yapıldı. Okulumuz öğrencileri

2022/2023 Eğitim- Öğretim yılında da ilçemiz bünyesinde taşımalı

okullardaki yaklaşık 1200 öğrenciye yemek üretecektir.
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Halkla İlişkiler ve Organizasyon Alanı

öğretmen ve öğrencileri mezuniyet, doğum

günü kutlama, kına vb, ağırlama / açılış

organizasyonları gerçekleştirmektedirler.

Manisa Valiliği'nce düzenlenen Şehitler

Derneği yemek organizasyonu, Manisa

Celal Bayer Üniversitesi panel

organizasyonu, Manisa İl Milli Eğitim

Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim

Tanıtım Günleri organizasyonları

öğrencilerimiz eşliğinde yapılmıştır.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı

öğrencilerimiz erken çocukluk eğitimi

etkinliklerini atölyelerde ve eğitim

kurumlarında farklı uygulamalarla aktif

olarak gerçekleştirerek ilimiz bünyesindeki

okul öncesi eğitim veren kurumların

ihtiyacını karşılamaktadır.

Güzellik Hizmetleri Alanı faaliyetleri

kapsamında Manisa Kuaförler Odası ile

protokol çalışmaları yapılarak öğrencilerin

mesleki becerilerini artıracak eğitimler

verilerek atölyelerde ve işletmelerde

uygulamalı eğitimler

gerçekleştirilmektedir.

Büro Hizmetleri Alanı öğretmen ve

öğrencileri atölyelerde gerçekleştirdikleri

farklı ve başarılı eğitimlerle işletmelerin ve

sektörün büro/bilişim hizmetlerini

karşılamaktadırlar.
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YUNUSEMRE

ÇUKUROVA KİMYA MTAL

Çukurova Kimya MTAL Endüstriyel Otomasyon

alanı öğretmenleri Uğur Kaplan ve Gökhan

Arkalılar  SICK Sensor Intelligence Firması ile

bağlantı kurarak okula ücretsiz malzeme temini

gerçekleştirmişlerdir.  SICK Türkiye Genel

Müdür Yardımcısı Bergman B. Gülsün okulu

ziyaret ederek firma hakkında bilgi verdi.

Endüstriyel otomasyon alanı öğretmeni Uğur

Kaplan Ve Gökhan Arkalılar " mesleki eğitimi

güçlendirmek için yapılan tüm değerli katkılar

bizleri ileri taşımakta ve öğrencilerimizin daha

nitelikli eğitim alabilmelerinin önü

açılmaktadır" diyerek firma yetkililerine

teşekkür etti.
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ŞEHZADELER

 

MANİSA MTAL İŞVEREN TEMSİLCİLERİ VE OKUL

BULUŞMALARI KAPSAMINDA İFTAR YEMEĞİ

DÜZENLEDİ

27/24/2022 tarihinde Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde

işveren temsilcilerine yönelik iftar yemeği düzenlenmiştir. İşveren

temsilcileri ve okul personeli mesleki eğitim konusunda

değerlendirmelerde bulunarak görüş alışverişinde bulundular.
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13 Eylül 2022 tarihinde kutlanan Ahilik Haftası İl kutlama programı

Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanmıştır.
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AKHİSAR

ZEYNEP GÜLİN ÖNGÖR MTAL

ÇOCUK GELİŞİM VE EĞİTİMİ
BÖLÜMÜ

Meslek Liseleri Ailelerle

Buluşuyor projesi kapsamında

Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi çocuk

gelişimi ve eğitimi bölümü

öğretmenleri ve öğrencileri

Akhisar Akselendi Ortaokulu

8.sinif öğrencilerine ihmal ve

istismar konulu sunum yaptı.

Zeynep Gülin Öngör MTAL lise tanıtım günleri'
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ 

2021/2022 Eğitim-öğretim dönemi

Bilişim Teknolojileri Bölümü 10'uncu

sınıf öğrencileri Robotik Kodlama

dersinde öğrendikleri

mikrodenetleyici kart, sensör ve diğer

devre elemanlarını kullanarak

yaptıkları projelerini sergilediler.

 

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ
BÖLÜMÜ

 
El sanatları teknolojisi alanı sanayi

nakışı dalı 11. Sınıf öğrencileri

kaneviçe tekniği ile servis takımı

hazırlamıştır.

 

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM BÖLÜMÜ

Güzellik hizmetleri alanı saç renklendirme
dersi için 11-D sınıf öğrencileri saç
renklendirme (boyama ) katalogları hazırladı
ve okulumuzda sergiledi.

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
BÖLÜMÜ

Yiyecek içecek hizmetleri bölümü

öğrencilerinin bölüm öğretmenleri ve

okulumuza davet ettikleri şeflerle

birlikte hazırladığı tabaklar beğeni

topladı. 

Okulumuz ve Gençlik Merkezi yiyecek

- içecek hizmetleri bölümü öğrencileri

arasında zeytinyağlı dolma ve sarma

hazırlama yarışması düzenledi.  
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DEMİRCİ GEVHER NESİBE MTAL

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü/ Grafik/Fotoğrafçılık Bölümü
Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Mesleki Eğitimin

Yaygınlaştırılması Çalışmaları" kapsamında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

bölümü öğrencileri tarafından el yapımı sağlıklı oyuncaklar yapılmıştır.

Grafik/Fotoğrafçılık bölümü öğrencileri ise oyuncaklara dijital tasarım,

baskı sanatları ve yaratıcı logo tasarımları yapmışlardır. Çocuk gelişimi

ve eğitim bölümü ile grafik/fotoğrafçılık bölümü öğrencileri tarafından

yapılan çalışmalar ise yıl sonu sergisinde sergilenmiştir.

Hasta ve Yaşlı Bakım

Hizmetleri Bölümü

Hasta ve Yaşlı Bakımı bölümü

öğrencileri ve sağlık hizmetleri

bölümü öğrencileri ilçemizde bulunan

vatandaşların tansiyon ve nabız

kontrollerini yapmış, en çok bilinen

hastalıklar hakkında bilgilendirici ev

ziyaretlerinde bulunmuşlardır.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü
Yiyecek İçecek Hizmetleri bölüm
öğrencileri ''Genç Şefler Bölümlerini
Tanıtıyor'' etkinliği ile ilçedeki ortaokul
öğrencilerine bölüm tanıtımı
yapmışlardır. 
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GÖRDES
 

GÖRDES MTAL

Mobilya Bölümü
Gördes Mtal Mobilya Atölyesi

1-Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında okul kütüphaneleri

mobilyaları yapıldı.

2-Gördes Belediyesi "Millet Bahçesi Projesi" kapsamında kafe ve piknik alanı

mobilyaları yapıldı.

3-DÖSE kapsamında elbise dolabı ve gözlük dükkanı mobilyaları yapıldı.
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GÖRDES
 

İBN-İ SİNA MTAL

Gördes İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2021-2022 Eğitim

Öğretim yılı mesleki eğitim çalışmaları kapsamında, Mesleki Eğitim

Merkezi (MESEM) Ustalık Telafi Programı’ na kayıt yaptıran ve

işletmelerde beceri eğitimini tamamlayan öğrenciler Ağustos ayı

içerisinde gerçekleştirilen ustalık sınavlarına katıldılar. Sınavlarında

başarı gösteren öğrenciler Ustalık Belgelerini alarak meslek hayatına

atıldılar. Ustalık Belgesi almaya hak kazanan öğrenciler İbn-i Sina MTAL

bünyesinde açılan usta öğreticilik kursuna kayıt yaptırdılar.
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TURGUTLU
 

SELMAN IŞILAK MTAL

Sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin

geliştirilmesi,

Yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının

güçlendirilmesi,

Sosyal becerilerinin ve kendilerine olan güven duygularının gelişmesi, sosyal

ve kültürel alanda okulunu  temsil etme bilinci kazanmaları,

Okula aidiyet duygularının gelişmesi, akademik ve sosyal başarılarının

artması amaçlanmaktadır.

“Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’’ projesi ile öğrencilerin; 

Toplumda yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılarak, kişisel hijyen,

akılcı ilaç kullanımı, kronik hastalıklar, bebek bakımı, aşıların önemi, gebe

takibinin önemi, temel ilk yardım bilgileri, yaşlı ve engelli bakımı konularında

eğitimler vermek üzere, ayda en az on aileye ulaşmak hedefiyle gönüllü

öğrencilerimizden ekip oluşturularak, “Meslek Liseleri Hayata Değer Katıyor”

sloganıyla proje uygulamaya konulmuştur.
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“SAĞLIKLI NESİLLER, GÜÇLÜ GELECEK"

Toplum sağlığını korumak ve geliştirmek,

yaşam kalitesini yükseltmek için, sağlıklı

beslenme alışkanlığı kazanmış, temizlik ve

hijyen konusunda yeterli eğitim almış,

sağlıklı nesillere ihtiyaç vardır. Çocuk

yaşlarda kazandırılan beslenme alışkanlığı

ile öğrenilen hijyen ve temizlik

uygulamaları, kişinin ileriki yıllarda

sağlığını doğrudan etkileyecektir. Bu

kapsamda Turgutlu Selman Işılak Mesleki

ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri,

Turgutlu'da ilköğretim okullarını ziyaret

ederek, sağlıklı yaşamın temeli olan

yeterli ve dengeli beslenme, kişisel hijyen

uygulamaları konusunda eğitimler

vermekte, küçük yaşlardan itibaren

öğrencilerde farkındalık

oluşturmaktadırlar.
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TURGUTLU
 

HASAN FERDİ TURGUTLU MTAL

MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI BÖLÜMÜ

Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, MEB “Temel

Eğitimde 10.000 Okul Projesi” kapsamında okulumuzun Mobilya ve İç

Mekan Tasarımı bölümü öğretmen ve öğrencileri ilimizdeki 60

Anaokuluna “Anaokulu Sınıfı Takımı” yaparak teslimini

gerçekleştirdiler.

Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak

Bakanlığımızın başlattığı “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesi

kapsamında okulumuzun Mobil ve İç Mekan Tasarımı bölümü

öğretmen ve öğrencileri ilimizin Turgutlu, Ahmetli ve Kula

ilçelerindeki 37 okulun kütüphane mobilyalarının yapımını

gerçekleştirdiler.
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Metal Teknolojisi ile Mobilya ve İç Mekan Tasarımı bölümü

öğretmen ve öğrencileri bölgemizde ihtiyaç duyulan okullara sıra

üretimi yaparak teslimini gerçekleştirdiler.
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HASAN FERDİ MTAL'E TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNDAN
TESCİL BELGESİ

Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç

Mekan Tasarımı öğretmeni Osman AVCI ve  iki öğrencisi minimalist

evlerde mekandan tasarruf sağlamak için tasarladıkları “fonksiyonel

sandalye” üzerine Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescil

belgesi aldılar.
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ADRES
NİŞANCIPAŞA MAH. ATATÜRK BLV.
NO:36/A
ŞEHZADELER/MANİSA

TELEFON: 
(0236) 231 46 48     (0236) 232 32 59
(0236) 234 84 44     (0236) 237 00 32

SOSYAL MEDYA ADRESLERİMİZ
https://twitter.com/il_mem_45

https://instagram.com/manisamem
https://www.facebook.com/Manisameb

 
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MANİSA OSB

İRTİBAT OFİSİ
https://instagram.com/osbirtibatofisimanisa

 

MANİSA 
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ




