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İSTİKLAL MARŞI

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal…
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı,
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım,
Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.                     

Mehmet Akif Ersoy



ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk gençliği! 

Birinci vazifen; Türk istiklalini, 

Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel,

senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden 

mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır.

Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine 

düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin 

imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. 

Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür

edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, 

bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. 

Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, 

bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve 

memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 

Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere,

memleketin dâhilinde iktidara  sahip olanlar, gaflet ve dalalet 

ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. 

Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin 

siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde 

harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde 

dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. 

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk
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Çalıştay fikri, ilk olarak, 2021-2022 Eğitim/Öğretim yılı içinde, 27 Kasım 2021 tarihinde, 

İlçemiz bünyesinde gerçekleştirilen Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu toplantısında ortaya 

atılmıştır. Çalıştay fikrinin ortaya çıkmasındaki amaç, Nazilli Bölgesi ve çevresindeki meslekî eğitim ile 

ilgili sorunları masaya yatırarak çözüm önerileri ve teklifler sunmaktır. Ayrıca, okullar ile sektör, odalar 

ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini en üst düzeye çıkarmak için çalışmalar gerçekleştirmektir. Bu 

minvalde, öncelikle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde Mesleki ve Teknik Eğitimden sorumlu 

birim amirleri tarafından bir toplantı yapılmıştır. Akabinde fikri öne atan Nazilli Ticaret Odası 

Başkanlığı ile istişarelere ve hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Takribi 2 ay süren hazırlık çalışmaları ve 

istişare toplantıları neticesinde 30-31 Mart 2022 tarihlerinde çalıştay tertip edilmiştir. Mekan olarak 

Nazilli Ticaret Odasının derslik ve salonları kullanılmıştır. “Nazilli’de Sektörün İhtiyaç Duyduğu Alan ve 

Dalların Belirlenmesinde Kurum-Sektör İşbirliği”, “Meslekî Eğitimi Özendirme, Yönlendirme ve Tanıtım 

Faaliyetleri”, “Nazilli Bölgesinde İstihdama ve İşletme Bulmaya Yönelik Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, 

“Meslekî Eğitimde (Teorik/Pratik) Karşılaşılan İçerik (Müfredat) ve Öğrenci Sorunları ve Çözüm 

Önerileri” adı altında 4 konu başlığı altında çalışma grupları oluşturulmuştur. Çalışma gruplarında, Okul 

Müdürleri, Müdür Yardımcıları, Alan ve Atölye Şefleri, Oda Başkanları ve Sektör Temsilcileri görev 

almışlardır. Çalıştay, 4 oturum halinde planlanmıştır. 1. Oturumda sorunlar ortaya konulmuş, 2. 

Oturumda çözüm önerileri ve tavsiye kararları sunulmuş, 3. Oturumda sonuç bildirgesine hazırlık 

çalışmaları yapılmış, 4. Oturumda ise sonuç bildirgesi geniş bir katılım ile davetlilere okunmuştur. 

Yapılan bu çalışmanın meslekî eğitimin geliştirilmesi adına hayırlara vesile olması temennimizdir. 

Ülkemizin kalkınmasında biz de faydalı bir adım atabildiysek ne mutlu bize… Tüm bu etkinliklerin 

gerçekleşmesinde katkısı olan ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunarız.

ÖNSÖZ



Mesleki ve Teknik Eğitimin önemi, ülkemizde her zaman ve her platformda dile getirilmektedir.
Gerek mesleki ve teknik eğitimdeki okullaşma ve okullarda verilen eğitimin talep edilen sektörlerdeki
işlere yönelik olması açısından, gerekse bu okullardan mezun olacak olan gençlerin iş hayatında kendi
alanlarında yeteneklerini ortaya çıkarma açısından beklenen potansiyele ulaşılamamaktadır. Bunun
çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenler üzerinde durup, tüm paydaşların eksiklerinin giderilmesi
konusunda gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu çalıştayda elde edeceğimiz verileri
uygulamaya koyarak mesleki ve teknik eğitimin sanayi, iş yerleri ve sektörle birebir ilişki içerisinde bir
sonuca ulaşmayı ve uygun çözümleri bulmayı hedeflemeliyiz.

Bu açıdan bizler ilçemiz özelinde birtakım çalışmalar üzerinde durmaktayız. Özellikle milli eğitim,
sektörde anket ve saha araştırmaları yaparak, “beklentilerin ve muhtemel çözümlerin neler olabileceği
” konusunda çalışmalar yapmıştır.

Bizim için öncelikli amaç ülkemizin gelişmesi ve kalkınması açısından büyük katkı sağlayacak mesleki
ve teknik eğitimi, bölgemizde iyileştirmektir. Çünkü ilçemiz organize sanayi bölgesi, irili ufaklı sanayi
tesisleri ile istihdam açısından ciddi bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyele yetişebilmek için vasıflı
elemanları yetiştirmek birincil amacımız olmalıdır. Bu açıdan mesleki ve teknik eğitim sorunlarını
masaya yatırarak çözüm bulmak için bu çalıştayın hedefler ve yapılacaklar konusunda bize yol gösterici
olacağı kanaatindeyim.

Yapılan Çalıştayın önümüzdeki süreçte ortaya çıkaracağı sonuçların bizzat takipçisi olacağımızı da
belirtmek isterim. Çalıştayın ortaya koyacağı faydalı ilerlemenin bir sonraki dönemde öncelikle ilçemiz,
daha sonra ülkemiz adına pozitif geri dönüşünün olacağına inancım tamdır.
Çalıştaya katılan ve değerli katkıları olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.

SEDAT SIRRI ARISOY
NAZİLLİ KAYMAKAMI



Nazilli Ticaret Odası olarak 2014 yılından beri dile getirdiğimiz ve azami derecede önem verdiğimiz konulardan 
bir tanesi; kalifiye personel ihtiyacı ve bu konuyla ilgili olarak Meslek Liselerinin durumudur. Gençlerin eğitimi 
denildiğinde toplumun önemli bir kısmı maalesef sadece akademik eğitimi kabul etmekte, meslek lisesine 
gidenlerin sanayide çırak olacağı gibi çok yanlış düşünceler içinde bulunmaktadırlar. Gerçekte olan ise meslek 
lisesi mezunlarının geleceğin işyeri ve fabrikaların patronları, sahipleri ve yöneticileri olarak yetişecek 
olmalarıdır. Bu gün Nazilli Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi Bölgesindeki işletme ve fabrika sahiplerinin önemli bir 
kısmının Endüstri Meslek Lisesi mezunu olması tesadüf değildir. 

Sanayinin ve üretimin her dalında  çok daha fazla sayıda meslek lisesi mezununa ihtiyaç bulunmaktadır. Meslek 
liselerine gereken önemin verilmediğini, meslek liselerinin tercih edilmesi için sağlanan avantajların yeterli 
olmadığını görüyoruz. 
Bu nedenle bu güne kadar her platformda ve her toplantıda  mesleki eğitimin önemine dikkat çekmeye çalıştık. 
Meslek Okulu mezun sayısının ve niteliğinin arttırılması önceliğimizdir. 

Bu taleplerimizi dikkate alan Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile  Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme 
Çalıştayını gerçekleştirme fırsatı bulduk. Bu anlamda bölgemizde mesleki eğitim konusunda ilk olma özelliğini 
taşıyan çalıştayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sn.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’ nun mesleki eğitime verdiği önem 
ve bu güne kadar gerçekleştirdiği okul projeleri bizler için rehber niteliğindedir. Kendisine ülkemizin mesleki 
eğitimi için yaptıklarına ayrıca teşekkür ediyorum.  
Bölgemizin en önemli sorunlarından birisi olan nitelikli eleman ihtiyacıyla ilgili yapılması gerekenleri tespit etmek 
için gerçekleştirilen çalıştaya sektör temsilcilerinin de katılmış olması önem arz etmektedir. Konuyla ilgili tüm 
tarafların görüş ve talepleri dikkate alınmadan yapılan uygulamaların sürdürülebilir olmadığını bir çok kez yaşadık 
gördük. 

Nazilli Bölgesi Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Çalıştayında alınan sonuçların, konunun tüm tarafları için yol 
gösterici mahiyette olacağına inancım tamdır.  

Bu çalıştayın gerçekleşmesinde emeği geçen milli eğitim müdürlüğümüzün yetkilileri ve öğretmenlerine, çalıştaya
iştirak ederek çok değerli tecrübe ve fikirlerini bizimle paylaşan  sektör temsilcisi üyelerimize ve ayrıca katılımları 
ile kurumlar arası dayanışmayı pekiştiren Esnaf Odası Başkanlarımıza kurumum adına teşekkür ediyorum. 

NURİ ARSLAN
NAZİLLİ TİCARET ODASI BAŞKANI



İlçemizde mesleki ve teknik eğitimi geliştirmek, mesleki eğitimin kalitesini arttırmak, değişen ve
gelişen teknolojiyle ihtiyaçlara cevap verecek düzeyde olmasını sağlamak amacıyla düzenlenen
“Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Çalıştayı” için toplam 4 çalışma grubu oluşturulmuştur.
Nazilli’mizin sanayileşmesinde önemli katkıları olan başta Nazilli Ticaret Odası, İşadamları, STK’lar ve
Milli Eğitimin tüm bileşenleri ile önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 2 gün boyunca devam eden
çalışmalar neticesinde bölgemizde mesleki eğitimle ilgili karşılaştığımız sorunlar ele alınmış, bu
sorunların giderilmesi ile ilgili yerinde kararlara imza atılmıştır.

Özellikle akademik alanda elde ettiği başarılı sonuçlar ile ülkemiz genelinde önemli bir yer tutan
Nazilli İlçesi, mesleki eğitimi geliştirerek bu önemli göstergeyi daha yüksek seviyelere taşıyacaktır.
Bununla ilgili her türlü potansiyele sahip olan bölgemiz, ülkemizin kalkınmasına önemli katma değer
katacaktır. Bakanlığımızın mesleki eğitime verdiği önem neticesinde bölgemiz olarak bu yatırımların
karşılığını vermek ve bu öneme layık olmak için tüm paydaşlarımızla sonuna kadar üzerimize düşen
sorumluluğu yerine getirmemiz gerekmektedir. Gerçekleştirdiğimiz çalıştay ile hedefe ulaşmak için
engelleri ortadan kaldıracağımıza inanıyorum.

Bu çalışmalarda aldığımız kararlar bizlere gelecek için ışık tutacaktır. Bizlere düşen aldığımız kararlar
doğrultusunda çalışmalarımıza ara vermeden devam etmektir.

Yaptığımız çalışmalar konusunda bizlere desteğini esirgemeyen Sayın Kaymakamımıza, bizlere
kapılarını açan Nazilli Ticaret Odası ve Sayın Başkanına, Nazilli sanayisinin değerli işadamlarına, tüm
Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Meslek Odalarına, değerli basın mensuplarına ve bizlere destek olan tüm
katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

İSMAİL ŞİMŞEK
NAZİLLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ



MESLEKÎ EĞİTİMİ GELİŞTİRME PROGRAMI

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Sektörle işbirliği içinde aşağıdaki

Genel Planlama tablosunda yer alan tüm faaliyetleri ortak çabalarla tamamlayacaktır. Nazilli İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğünün rolü, tüm faaliyetlerin planlanması, katılımcıların bilgilendirilmesi, davetiyelerin hazırlanması,

gerekli mülki amir onaylarının alınması, uygun çalışma ortamlarının hazırlanması ve çalışmaların başarıyla

tamamlanmasının sağlanması bakımından gereken tedbirlerin alınması olacaktır. Nazilli Ticaret Odası yer

temini, ikramlar ve oluşabilecek maliyetlerin karşılanması bakımından gerekli tedbirlerin alınması konusunda

çalışma yürütecektir.

Etkinlikler, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün çalışma esaslarında bildirilen çerçeve

içinde kalınarak planlanmaktadır. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü ve başarılı sonuçlar alınan Aydın

Kazanım İzleme Sistemi Sağlama (Aydın AKİS) kapsamında planlanan çalışmalar da bu çalışmaya entegre

edilerek sinerji oluşturulmuştur. Planlamalar sırasında aşırı harcamaya sebep olacak unsurlardan kaçınılmış,

elzem olan konulara ağırlık verilmiştir. Mesleki eğitimin velilere tanıtılması ve doğru anlatılması bakımından

yapılan çalışmaların öneminin farkına vararak kamuoyunda, öğrencilerimizde, velilerimizde ve öğretmenlerde

olumlu intiba oluşturacak şekilde görünürlük ve memnuniyet algısını yönetmeye gayret edilmiştir.

Çalışmaların tümünün 2022-Mart Ayı içinde tamamlanıyor olması planlanmış bir algı

yönetiminin tezahürüdür. Yoğun bir şekilde topluma dönük olarak olumlu mesleki eğitim imajı oluşturulması,

basında mümkün olduğunca çok yer alınması hedef kitleye erişim başarısını artıracaktır. Çalışmaların sadece

Nazilli ilçesi değil çevredeki ilçeleri de etkileyecek olması, mümkün olduğunca fazla öğrenciye ve veliye

ulaşılmasına, sektördeki nitelikli eleman açığının giderilmesine katkı sağlayacaktır. Çalışmalar neticesinde

hazırlanan sonuç bildirgelerinin sunulacağı değerlendirme programına çevre ilçelerdeki ilgili amirler, esnaf ve

sanatkâr odaları temsilcileri, mesleki okul yöneticileri de davet edilecektir. Nazilli ilçesindeki bulunan meslek

okullarındaki öğrenci ve öğretmenler etkinliklere katkı sağlayacaktır.

Çalışmalarda hem okul ortamları hem de okul dışı ortamlarda gerçekleştirilecek olan etkinlikler

planlanmıştır. Okul dışı çalışmalarda öğrencilerin nezih ortamlarda eğitim alırken, seçkin bir hizmet ile

karşılaşmaları ve mevcut yaşantılarından farklı olan bir deneyim yaşamalarının sağlanması hedeflenmiştir.

Genellikle sosyoekonomik yapısı bakımından kaliteli yaşam ve hizmet standartlarına ulaşma imkânı pek

bulamayan ve mesleki-teknik eğitimi gören öğrencilerin yaşayacağı olumlu deneyimlerin mesleki eğitime

katkısının orta ve uzun vadede olumlu olacağı yadsınmamaktadır.

Programın muhtemel sonuçları İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuruluna sunulacaktır. Ayrıca, Kaymakamlık

Makamı izni çerçevesinde basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacak; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Meslek

Odalarınca yenilikçi politikalara dönüştürülecektir. Bunun yanı sıra uygun bulunması durumunda projeler

yoluyla iyileştirme çalışmaları yürütülebilecektir. Tüm faaliyetleri içeren sonuç bildirisi kitapçığının bastırılarak

kamuoyuyla paylaşılması planlanmaktadır.

GİRİŞ
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1.Çalıştay Grubumuz «Nazilli’de 
Sektörün İhtiyaç Duyduğu Alan ve 
Dalların Kurum Sektör İşbirliği İçerisinde 
Belirlenmesi ve Alan, Dal Teklifleri» 
konusunda çalışmalarda bulundu.
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2.Çalıştay Grubumuz «Mesleki Eğitimi 
Yönlendirme, Özendirme ve Tanıtım 
Faaliyetleri» konusunda çalışmalarda 
bulundu.
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3.Çalıştay Grubumuz «Nazilli Bölgesinde 
İstihdama ve İşletme Bulmaya Yönelik 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri» 
konusunda çalışmalarda bulundu.
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4.Çalıştay Grubumuz «Mesleki 
Eğitimde(Teorik-Pratik) Karşılaşılan 
İçerik(Müfredat) ve Öğrenci Sorunları» 
konusunda çalışmalarda bulundu.

ÇALIŞTAY GRUPLARIMIZ
ÇALIŞMA KONULARI



ÇALIŞTAY GRUPLARIMIZ
ÇALIŞMA KONULARI

1 Moderatör: HAYRETTİN ÖĞÜNÇ NAZİLLİ MTAL MÜDÜRÜ

2 MURAT ŞANAL TERZİLER OASI BAŞKANI

3 HÜSEYİN BIÇAKCI MARANGOZLAR ODASI BAŞKANI

4 MEHMET ERSİN BEZEN EGE FORM MATBAA-NAZİLLİ TİCARET ODASI TEMS.

5 NURİ ÖRKÜN ÖZ-İŞ MYTFAK MOBİLYA - NAZİLLİ TİCARET ODASI 

TEMS.

6 KEZİBAN ALPARSLAN NAZİLLİ MESEM MÜDÜR YARD.

7 TARIK BOMBA NAZİLLİ MESEM ALAN ŞEFİ

8 UTKU TÜREGÜN 50. YIL MTAL ALAN ŞEFİ

9 FATMA SEHER GÜMÜŞAY İBNİ SİNA MTAL ALAN ŞEFİ

10 MAHMUT AYDOĞDU NAHİT MENTEŞE MTAL ALAN ŞEFİ

1.Çalıştay Grubumuz «Nazilli’de Sektörün İhtiyaç Duyduğu Alan ve Dalların Kurum 
Sektör İşbirliği İçerisinde Belirlenmesi ve Alan, Dal Teklifleri» konusunda 
çalışmalarda bulundu.

2.Çalıştay Grubumuz «Mesleki Eğitimi Yönlendirme, Özendirme ve Tanıtım 
Faaliyetleri» konusunda çalışmalarda bulundu.

1 Moderatör: ERAY DEMİRERİDEN İBNİ SİNA MTAL MÜDÜRÜ

2 NURİ ARSLAN TİCARET ODASI BAŞKANI

3 YAKUP ERGENLİK İŞ-KUR MÜDÜRÜ

4 NURİ ŞİMŞEK DEMİRCİLER ODASI BAŞKANI

5 AZİZ ADIGÜZEL NAZSAN MAKİNE OTOMOTİV - NAZİLLİ TİCARET 

ODASI TEMS.

6 MESUT SELEK NAZİLLİ MTAL MD.YRD.

7 SEVAL İSLAMOĞLU NAZİLLİ MTAL ALAN ŞEFİ

8 HÜSEYİN BİLALOĞLU 50.YIL MTAL ALAN ŞEFİ

9 DİLEK BALCIOĞLU NAHİT MENTEŞE MTAL ALAN ŞEFİ

10 SEBAHAT KAHYA NAHİT MENTEŞE MTAL ALAN ŞEFİ

11 SUNAY İSTANBUL NAHİT MENTEŞE MTAL ALAN ŞEFİ

12 ÖZGE ÖNER TELLİ NAHİT MENTEŞE MTAL ALAN ŞEFİ

13 ENDER ÜSTÜNDAĞ NAZİLLİ MESEM ATÖLYE ŞEFİ

14 BARIŞ PEKER İBNİ SİNA MTAL REH.ÖĞRT.



ÇALIŞTAY GRUPLARIMIZ
ÇALIŞMA KONULARI

1 MODERATÖR: Mehmet KOÇAK NAHİT MENTEŞE MTAL MÜDÜRÜ

2 MAHMUT TEKİN FIRINCILAR ODASI BAŞKANI

3 MAHMUT ARSLAN LOKANTACILAR ODASI BAŞKANI

4 HÜSEYİN ESGİ SİMGE PASTACILIK - NAZİLLİ TİCARET ODASI TEMS.

5 YASİN UZUN NAZDEM İNCİR GIDA İŞL.TİC. - NAZİLLİ TİCARET 

ODASI TEMS.

6 GÜLSEREN ALBAYRAK İŞKUR MESLEK DANIŞMANI

7 AYŞEN EKER NAHİT MENTEŞE MTAL M.YRD.

8 BİRCAN ÇELEBİ NAZİLLİ MTAL ATÖLYE ŞEFİ

9 ÖZCAN ÖZDEMİR NAZİLLİ MESEM ALAN ŞEFİ

10 ALİ YILDIZ 50.YIL MTAL ALAN ŞEFİ

11 HASAN ARGUN NAHİT MENTEŞE REH.ÖĞRT.

3.Çalıştay Grubumuz «Nazilli Bölgesinde İstihdama ve İşletme Bulmaya Yönelik 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri» konusunda çalışmalarda bulundu.

4.Çalıştay Grubumuz «Mesleki Eğitimde(Teorik-Pratik) Karşılaşılan İçerik(Müfredat) 
ve Öğrenci Sorunları» konusunda çalışmalarda bulundu.

1 Moderatör: İHSAN ÇATMA 50. YIL MTAL MÜDÜRÜ

2 MEHMET AKYOL ELEKTRİKÇİLER ODASI BAŞKANI

3 OLCAY AKYILDIZ BERBERLER ODASI BAŞKANI

4 ERKİN ÖZBEK SOLAR SİS. METAL ENDÜSTRİ A.Ş.- NAZİLLİ TİCARET 

ODASI TEMS.

5 MURAT DAĞLI GÜÇLÜ OTOMASYON - NAZİLLİ TİCARET ODASI TEMS.

6 ONAT EROĞLU 50. YIL MTAL M.YRD.

7 ÜMİT ALKAN NAZİLLİ MTAL M.YRD.

8 HÜSEYİN CAHİT TAŞTAN NAZİLLİ MESEM ALAN ŞEFİ

9 HÜSEYİN BİLALOĞLU 50.YIL MTAL ALAN ŞEFİ

10 SELMA GÜL NAHİT MENTEŞE MTAL ALAN ŞEFİ

11 İLAYDA KÖSE 50. YIL MTAL REHBERLİK ÖĞRT.

12 SEMA KILINÇ İBNİ SİNA MTAL ÖĞRETMENİ



Bölgemizde tarım ile ilgili eğitim verebilecek 

mesleki eğitim kurumunun bulunmaması.

Sektör paydaşlarının da görüşleri alınarak tarım 

ile ilgili okul veya alanın açılması yerinde olacaktır.

. 

Bölgemizde sanayi bitkilerinin ve hazır 
gıdanın yaygınlaşması(İncir, Kestane, 
ceviz…) ile Gıda Teknolojisi Alanına 
ihtiyaç duyulmaktadır.

Sektör paydaşlarının da görüşleri alınarak Gıda 

Teknolojisi ile ilgili alan ve dalların açılması 

yerinde olacaktır.

1 2

İklim koşullarımız elverişli olmasına 
rağmen yenilenebilir enerji konusunda 
okullarımızda ilgili herhangi bir alanın 
olmaması.

Bölgemizde yenilenebilir enerji kaynakları 

konusunda iklim olarak elverişli olması sebebiyle 

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı paydaşların 

da görüşleri alınarak açılması yerinde olacaktır.

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı 
İlçemizde sadece Nahit Menteşe Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 
bulunmasından dolayı sadece kız 
öğrenciler bu alanı tercih edebiliyor. İlgi 
ve istekli erkek öğrencilerimiz bu alanı 
tercih edemiyor.

50. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

bünyesinde bulunan Konaklama Seyahat 

Hizmetlerinin yanına Yiyecek İçecek Hizmetlerinin 

Alanı’nın da açılması yerinde olacaktır. 

3 4

Nazilli’de Sektörün İhtiyaç Duyduğu Alan ve
Dalların Kurum Sektör İşbirliği İçerisinde Belirlenmesi ve
Alan, Dal Teklifleri

65

Nazilli ilçemizde bulunan sanayici iş 
adamlarının görüşlerinden yola çıkarak 
makine bakımı ve onarımı konusunda 
ara eleman eksikliği belirlenmiştir. 

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

bünyesinde bulunan Makine Teknolojisi Alanında 

Makine Bakım Onarım Dalının açılması yerinde 

olacaktır.

Pandemi süreciyle birlikte çok hızlı 
şekilde gelişen E-Ticaret konusunda 
eksiklik hissediliyor.

Pazarlama ve Perakende Alanının isim olarak 

önyargı ile karşılanmasından dolayı Satış 

Hizmetleri ve İletişim olarak güncellenip Alan 

altında E-Ticaret dalının eklenmesini gerekli 

görüyoruz.



Açılan alan ve dalların bazılarının kısa 
sürede etkinliğini kaybedip kapatılma 
durumu ile karşı karşıya kalması 
problem oluşturmaktadır. 
Bölgenin ihtiyacı olan Alan ve dalların açılmasında 

Ticaret Odası, Esnaf Odalarının ve diğer 

paydaşların yazılı görüşlerinin alınması doğru 

karar verilmesinde etkili olacaktır.

. 

Sağlık Hizmetleri Alanında sektörün 
farklı dallarında çalışabilecek elemanlara 
ihtiyaç duyulması.
Sağlık Hizmetleri Alanı altında Diş Protez, Eczacı 

kalfalığı, Optisyenlik gibi sıklıkla eleman aranan iş 

kollarının dallarının açılması gerekmektedir. 

Ayrıca bu dalların Mesleki Eğitim Merkezlerindeki 

Alan ve dallara eklenmesi yerinde olacaktır.
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Sağlık Hizmetleri ve Diğer Alanlarda 
yetişen öğrencilerin yetki ve 
sorumlulukları sınırlı olmasından 
kaynaklı problemler sıklıkla 
yaşanmaktadır.

Sağlık Hizmetleri ve diğer alanlarda eğitim gören 

öğrencilerin işletmelerdeki yetki ve 

sorumlulukları artırılmalıdır.

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde Bilişim Teknolojileri/Elektrik 
ve Elektronik Teknolojisi Alanlarındaki 
öğrenciler ATP programı olmamasından 
dolayı ilçe dışına gitmektedirler.

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 

Elektrik ve Elektronik Teknolojisi ve Bilişim 

Teknolojileri Alanlarının Anadolu Teknik Programı 

açılması sorunu çözecektir.

9 10

Nazilli’de Sektörün İhtiyaç Duyduğu Alan ve
Dalların Kurum Sektör İşbirliği İçerisinde Belirlenmesi ve
Alan, Dal Teklifleri



Mesleki Eğitime talebi artırmak için çırak 
öğrenci ve stajyerlik sigortasının 
emeklilikten sayılması gereklidir.

Nazilli’ye, ihtiyaç duyulan Makine 
Teknolojisi, yazılım ve imalat alanlarında 
iki yıllık meslek yüksekokulu açılması.

1 2

Meslek Lisesine gelecek öğrencilerin 
isteyerek ve bilinçli gelebilmeleri için 
ortaokuldan itibaren ilgi ve 
yeteneklerinin tespit edilmesi ve tespit 
neticesinde uygun meslek lisesi ve alan 
seçiminin sağlanması.

Mesleki ve teknik eğitimin önemini 
vurgulayan yazılı ve görsel materyaller, 
kamu spotları hazırlanması yerel 
basında yer verilmesi ve bu sayede 
toplumun meslekler hakkında bilgi 
sahibi olması.

3 4

Mesleki Eğitimi Yönlendirme, Özendirme ve Tanıtım Faaliyetleri ile 
İlgili Eksiklikler

65

Ortaokullarda İmalat, yazılım ve üretim 
alanları başta olmak üzere sektörün 
ihtiyacı olan diğer alanlara ilişkin 
mesleklere yönlendirme yapılması.

Mesleki eğitime teşvik amacıyla yerel 
veya ulusal kaynaklarla (Esnaf Odaları, 
Büyük ölçekli yerel işletmeler, STK'lar)  
öğrencilere burs verilmesinin 
sağlanması.

7

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencilerinin 9. Sınıflardan itibaren yaz 
tatillerinde çalışabilmesi için 
sigortalarının devam etmesi ve bununla 
ilgili mevzuatın yenilenmesi.

Mesleki ve Teknik Eğitim okullarının reel 
sektördeki ihtiyaca göre belirlenen 
bölümlerinden mezun olan öğrencilerin, 
bu bölümler ile ilgili bir iş yerinde 2 yıl 
süre ile çalışması durumunda  (bedelli 
askerlik mahiyetinde) bu çalışmanın 
askerlik görevi olarak kabul edilmesi 
mesleki okullara olan talep ve ilgiyi 
artıracaktır.

8



Eleman arayan işletmelerin eleman 
İhtiyaçlarını İŞKUR’a bildirmemesi

Eleman arayan işletmelerin eleman ihtiyaçlarını 

resmen İŞKUR’a bildirilmesinin sağlanması.

.

. 

Meslek Liselerine öğrenci seçiminde ön 
yargıların olumsuz etkisi

Meslek liseleri ,sektör temsilcileri ve veliler ile 

ortaokul rehber öğretmenlerinin bir araya 

gelerek bilgilendirme toplantılarının yapılması.
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Meslek Lisesi atölye donanımlarının 
teknolojik yeniliklerden yoksun olması 
ve donanım eksikliklerinin bulunması

İlçe de  yapılacak çalışmalarla özel sektör, veli ve 

bakanlığımızın işbirliği ile  atölyelerin günün 

şartlarına göre yenilenmesi

İşletmelerin belgesiz ve yetkisiz eleman 
çalıştırması ve belgesiz işyeri açılması

İşyeri için ruhsat vermede yetkili kurumların 

belgesiz kişilere ve işletmelere ruhsat 

vermemesinin sağlanması.
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Nazilli Bölgesinde İstihdama ve İşletme Bulmaya Yönelik Sorunlar ve
Çözüm Önerileri

5

Nazilli ve Aydın da ihtiyaç olan Okul Alan 
ve Dalların açılması

Turizm Otelcilik Meslek Lisesi açılması.



Öğrencilerin bilinçli bir şekilde mesleki 
eğitimde alan ve dal seçimlerini 
yapamaması.

A)Ortaokullarda öğrencilere tarama testlerinin 

yapılması.

B)Ortaokullarda gerekli yönlendirmelerin 

yapılması adına komisyon kurulması.

C) Ailelerin bilinçlendirilmesi için gerekli tanıtım 

çalışmalarının yapılması.

. 

Mesleki eğitim müfredatının 
günümüzdeki gelişmelerin gerisinde 
kalması.

A) Alan ve Dalların Teknolojik gelişmelere uygun 

şekilde müfredatlarının güncellenmesi.

B) Görevli Komisyonlar ile müfredatların sürekli 

güncel tutulması.

1 2

Öğrencilerin en ufak zorlukta 
bölüm/alan veya okul değişikliği 
yapması 

Bakanlığımızca alan ve dal değişikliğinin bir 

defaya mahsus yapılması. 

Uygulama ders saatlerinin yetersiz 
kalması.

Bakanlığımızca okullarda verilen uygulamalı ders 

saatlerinin belirli alanlarda ağırlığının uygun 

ölçülerde arttırılması.

3 4

Mesleki Eğitimde(Teorik-Pratik) Karşılaşılan İçerik(Müfredat) ve Öğrenci
Sorunları

65

Okul ve işletmelerdeki donanım 
eksikliğinden kaynaklanan pratik 
becerilerinin uygulanamaması.

Pratik becerilerinin günümüze uygun olarak 

verilebilmesi hususunda işletmeler ile yapılacak 

protokoller çerçevesinde işyerinde ve okullarda  

donanım eksikliğinden kaynaklanan beceri 

eksikliklerinin giderilmesi.

Meslek Liselerinde uygulanan 
İşletmelerde Beceri Eğitimlerinde gün ve 
saatlerinin yetersiz olması

Bakanlığımızca 9. sınıftan itibaren tüm sınıf 

seviyelerinde işletmelerde beceri eğitiminin 

sınıflar bazında kademeli arttırılmasının 

sağlanması.



İşletmelerde Beceri Eğitimi yapan 
öğrencilere yönelik olumsuz davranışlar.

A)Usta öğreticilik eğitimlerinin yüz yüze verilmesi.

B) Rehber Öğretmen ve Koordinatör Öğretmenler 

ile işletme yetkilileri ve Usta Öğreticilere yönelik 

seminer düzenlenmesi.

C) Usta Öğretici Eğitimleri konusunda Odalar ve 

Mesleki Kuruluşlar ile birlikte iş birliğine gidilmesi.

. 

Öğrenci Nakil ve geçiş işlemlerindeki 
sorunlar.

Bakanlığımızca;

A)Meslek Liselerine geçiş ve nakiller 
konusunda düzenlemenin tekrar gözden 
geçirilmesi.

B) Anadolu Lisesi Kontenjanlarının dönem 
nüfusuna göre belli oranda 
sınırlandırılması.
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Okul ve İşletmelerdeki öğrenci 
devamsızlıklarının artış göstermesi.

Mesleki Eğitim Merkezlerindeki kayıt tarihlerinin 

sınırlandırılması.

Okul sürecinde yapılan Öğrenci 
sigortalarının emeklilik konusunda 
başlangıç kabul edilmemesi.

Okul sürecinde yapılan sigortanın başlangıç kabul 

edilmesi.

9 10

Mesleki Eğitimde(Teorik-Pratik) Karşılaşılan İçerik(Müfredat) ve Öğrenci
Sorunları

1211

Staj ve Çıraklıkta öğrencilerin ücretlerini 
zamanında ve eşit miktarda alamaması.

Öğrencilerin işletmelerde beceri eğitiminden 

alacakları ücretleri işletmelerde devlet desteği 

yerine devlet tarafından öğrenci hesaplarına 

yatırılması.

Mesleki eğitime başlama yaşının geç 
olması.

Mesleki Eğitimin Ortaokul seviyesinden 

başlanması.



Meslek liseleri müfredatında girişimcilik 
dersi konusunda eksiklik yaşanması.

Müfredata belirtilen girişimcilik konularının 

eklenmesi.. 

Mesleki Eğitimde Mesleki Yabancı dil 
yetersizliği

Mesleki Eğitimde gerekli alanlarda 
Mesleki yabancı dil derslerinin 
eklenmesi/artırılması
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Mesleki Eğitim Merkezlerindeki 
öğrencilerin karşılaştıkları ulaşım ve 
barınma sorunları.

Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitim gören 

öğrencilerin barınma ve ulaşım olanaklarının 

gözden geçirilerek, yurt ve pansiyon imkanlarının 

sağlanması.

Mesleki Eğitim Merkezleri ve Meslek 
Liselerinden mezun olan öğrencilerin 
alanlarında yükseköğrenime devam 
etmelerindeki engel ve sorunlar.

Bakanlığımız ve YÖK işbirliğinde mezun 

öğrencilere kendi alanlarında lisans eğitimine 

devam etmeleri hususunda ek puan, öncelik yada 

belli oranda kontenjan verilmesi.

15 16

Mesleki Eğitimde(Teorik-Pratik) Karşılaşılan İçerik(Müfredat) ve Öğrenci
Sorunları

1817

MTOK(Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 
Kurumları)Kontenjanının bazı alan  ve 
dallar ile kısıtlanması.

MTOK Kontenjanının Alan ve dal kısıtlamalarının 

kaldırılıp tüm alan ve dallara kontenjan 

sağlanması.

Mesleki Eğitimde öğretmen eğitimi

Öğretmenlerin çağın gerektirdiği yenilik ve 

teknolojilere uyum sağlamaları için periyodik 

olarak hizmetiçi eğitimlerin yapılması



Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nazilli Ticaret Odası, Nazilli’de bulunan Meslek

Odası Başkanlıkları, Sivil Toplum Kuruluşları, Özel İşletme Temsilcileri, Meslek Liselerimizde işin

mutfağında yer alan okul müdürlerimiz ve mesleki alan şeflerimizin de katılımıyla 47 kişilik çalışma

grubu ve 4 ana başlık altında;

1.Çalışma Grubu; Nazilli’de Sektörlerin ihtiyaç duyduğu alan ve dalların Kurum Sektör İşbirliği

içerisinde belirlenmesi ve alan/dal teklifleri,

2.Çalışma Grubu; Mesleki eğitimi yönlendirme, özendirme ve tanıyım faaliyetleri,

3.Çalışma Grubu; Nazilli Bölgesinde İstihdama ve işletme bulmaya yönelik sorunlar ve çözüm önerileri,

4.Çalışma Grubu; Mesleki eğitimde(teorik-pratik) karşılaşılan içerik (müfredat) ve öğrenci sorunları

Konularında 2 günlük 30/31 mart tarihlerinde 3 oturum olarak planlanan gruplarla

çalışmalarını tamamlamış İlçemiz ölçeğinde işletmelerimizin ara eleman ihtiyaçları süzgeçten

geçirilmiş ve ihtiyaç duyulan alan ve dallar belirlenerek, belirlenen bu alanların 2022/2023 eğitim

öğretim yılında açılabilmesi için tavsiye kararı alınmış ve bu anlamda yaptığımız bu çalışmaların

tümünün mart ayı içinde tamamlanmış olması uygulanabilirlik adına planlanmış bir algı yönetiminin

tezahürüdür. Yapılan çalışma lafta kalmayacak ve sektörle birlikte emek verilerek yapılan bu çalışma

ilgili taraflarca mutlaka imkanlar elverdiği ölçüde hayata geçirilecektir.

Ayrıca sadece sektörün ihtiyaç duyduğu alan/dallar belirlenmekle kalınmamış aynı

zamanda Mesleki eğitimdeki diğer sorunlar ayrıntılı olarak ele alınmış ve belirlenen sorunlar ve çözüm

önerileri de sonuç metnimizde yer almıştır. Böylelikle tarafların birlikte ortak fikir birliğine vararak

tespit ettikleri sorunlar ve yine birlikte bu sorunun taraflarca nasıl çözüleceğine dair çözüm

önerilerinin taraflarla paylaşılacak olması önümüzdeki yıllarda sorunların yaşanmamasına ışık tutacak

böylece bu çalıştayın her yıl yada 2 yılda bir yapılması halinde Nazilli İlçesinde mesleki eğitim alanında

işletmeler ve okullar bazında yaşanan sorunları yok denecek kadar en az seviyeye indirilmesine katkı

sağlayacaktır.

SONUÇ RAPORU





Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat 
yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş 

milletler; evvela haysiyetlerini, sonra 
hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini 

kaybetmeye mahkumdurlar. 


