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K ayseri Merkez Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim 
Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB 

Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasın-
da 2019 yılında imzalanan Mesleki Eğitim 
İşbirliği Protokolü kapsamında yer alan 
bir proje okulu. Bu protokol ile Kayseri’de 
TOBB’a bağlı Oda ve Borsaların desteği ile 
Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde özel sektörün ihtiyaç duyduğu 
nitelikli iş gücünü yetiştirmek üzere, ça-
ğın niteliklerine uygun yeni ve dinamik bir 
mesleki eğitim modeline geçiliyor.

Kayseri’deki Protokol Yürütme Ku-
rulu’nda Kayseri Ticaret Odası, Kayseri 
Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Borsası ve İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri görev 

yapıyor. Kurul, proje okulunun niteliğini 
artırmaya yönelik çalışmalarına hızla baş-
layarak, iş gücü piyasasındaki arz talep 
dengesini en iyi şekilde kurup, nitelikli 
eleman sorununu olabildiğince kısa sü-
rede çözmeyi hedefliyor.

Okulun eksiklerinin giderilmesi, ihti-
yaçlarının karşılanması ve okul ile Protokol 

MESLEKİ EĞİTİM

Yürütme Kurulu arasındaki koordinasyo-
nun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ama-
cıyla Kayseri Merkez MTAL Tetkik Komis-
yonu oluşturuldu. 

Komisyon tarafından özel sektör ve 
mesleki ve teknik eğitim kurumlarına 
yönelik mevcut durum, ihtiyaç ve sorun 
analizine yönelik anket çalışması yapılmış 

Kayseri Merkez Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi

Kayseri Merkez Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde özel sektörün 
ihtiyaç duyduğu nitelikli 
iş gücünü yetiştirmek 
üzere çağın niteliklerine 
uygun yeni ve dinamik 
bir mesleki eğitim modeli 
uygulanıyor.
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olup resmi olmayan sonuçlara göre ankete 
katılan sanayicilerin yüzde 77’si meslek li-
sesi mezunu çalıştırmakta olup, bu meslek 
lisesi mezunlarının yüzde 38.5’i çıraklıktan 
sonra aynı firmada istihdam edilen öğren-
cilerden oluşuyor. Ankete göre istihdam 
edilen meslek lisesi mezunlarının yüzde 
81’i mezun olduğu alanlarda çalıştırıldığı 
tespit edilmiş.

Başarılı öğrencilere burs veriliyor
Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Ana-

dolu Lisesi’nde öğrenim gören gençlerin 
mesleğe teşvik edilmesi ve özendirilmesi 
amacıyla Protokol Yürütme Kurulu tara-
fından başarılı öğrencilere burs veriliyor. 
Önümüzdeki dönemde burs kriterlerinin 
geliştirilmesi ve burs verilecek öğrenci sayı-
sının daha da artırılması hedefleniyor.

‘Diploman Mesleğin Olacak’ sloganın-
dan hareketle iş gücü piyasasındaki arz 
talep dengesinin kurulmasında en önemli 
etkenlerden biri olan “ara eleman” sorunu, 
Kayseri özelinde sağlıklı bir şekilde çözüm-
lenerek öğrenciler “ara eleman” değil “ara-
nan eleman” olarak yetiştiriliyor.

78 yıllık tarihiyle köklü bir okul
Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Ana-

dolu Lisesi, 1942-1943 eğitim öğretim 
yılında Kayseri Bölge Sanat Okulu olarak 
eğitim öğretime başlayan 78 yıllık tarihiyle 
köklü bir okul. Bu köklü tarihinde sayısız 
başarılara imza atmış, yaklaşık 21 binden 
fazla mezun vermiş ve mezunları arasından 

birçok sanayici, siyasetçi, bürokrat, iş adamı 
ve akademisyen çıkarmış. Okulun mezunla-
rını buluşturmak ve okula destek sağlamak 
amacıyla “Mezunlar Derneği” kurulmuş.

Okulun fiziki olarak 65 bin 500 metre-
kare açık alanı 22 bin 300 metrekare kapalı 
alanı bulunuyor. Derslik, atölye, spor alanları 
ve sosyal alanlar açısından geniş imkân-
lar sunan okul, yaklaşık  bin 500 öğrencisi 
ve 190 öğretmeni ile bölgenin en büyük 
meslek lisesi.

Sektörle iş birliği yapılıyor
Okul birçok firma ile iş birliği içerisin-

de olup başarılı çalışmalara imza atıyor. 
Sektörle iş birliği faaliyetlerinden bazıları 

şöyle: Mercedes firması tarafından Mer-
cedes Atölyesi kurulumu; Tekin Oto Boya 
firması tarafından oto boya atölyesi kuru-
lumu; Simfer firması tarafından Elektrikli Ev 
Aletleri Laboratuarı kurulumu; Seferoğlu 
Elektrik tarafından 10KVA’lık Güneş Enerji 
Santrali kurulumu... 

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler
Okulda eğitim gören öğrencilerin 

okulla bağını güçlendirmek için çeşitli 
yarışmalar, sosyal etkinlikler, kültürel ak-
tiviteler organize edilerek spor turnuva-
larına katılım sağlanıyor. Bununla birlikte 
kariyer günleri, konferanslar, seminerler 
düzenlenerek teknik geziler de organize 

“Nitelikli Eleman 
Yetiştirmeyi 
Hedefliyoruz"

Kayseri Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Büyük-
simitci: Mesleki Eğitim İş Birliği 
Protokolü’nün asıl amacı, proto-
kol kapsamındaki okullarda eğitim 
programlarını sektörlerimizle birlik-
te tasarlayıp, mezunların niteliğini 
artırarak, iş hayatına hazırlamaktır. 
Bunun yanı sıra iş gücü piyasasın-
daki arz talep dengesini en iyi şekil-
de kurup, nitelikli eleman sorununu 

olabildiğince kısa sürede çözmek he-
deflerimiz arasındadır. Unutulmamalı-
dır ki sanayisi gelişmiş ülkeler mesleki 
eğitimi en iyi şartlarda verenlerdir. Biz 
de Odalar olarak üzerimize düşen ne 
varsa yapmaya hazırız.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Gülsoy: Kayseri Merkez 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni cazi-
be merkezi haline getirerek, ülkemizin ve 
şehrimizin ihtiyacı olan nitelikli eleman 
yetiştirmeyi hedefliyoruz.
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ediliyor. Kayseri Merkez MTAL tarafından 
uluslararası düzeyde robot ve drone yarış-
malarına da katılım sağlanıyor.

Yürütülen proje 
çalışmaları

Okulda öğrencilerin yurt dışı hareket-
liliğini sağlamak için Erasmus projelerine 
başvurular yapılıyor. Proje kapsamında 
öğrencilerin stajlarının bir kısmını yurt 
dışında yaparak Avrupa’daki çalışmaları 
yerinde görmeleri amaçlanıyor. Bununla 
birlikte okulda görev yapan öğretmen-
ler de Avrupa ülkelerinde çeşitli proje 
çalışmalarına katılma fırsatı buluyorlar. 
Yürütülen araştırma projeleri ile elektrikli 
araba prototipi, özel drone prototipi, 3D 
yazıcı prototipi geliştirilmiş olup bu konu-
larda önemli başarılar elde edilmiş. Okul 
2020 yılında katıldığı TÜBİTAK liselerarası 
proje yarışmalarında iki ayrı kategoride il 

ve bölge birinciliği kazandı.

Üreten okul 
Kayseri Merkez MTAL; “üreten okul ve 

fabrika okul” temalarını ilke olarak belir-
ledi. Bu amaçla Döner Sermaye İşletmesi 
aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Okul, KASKİ tarafından kullanılan su 
arıza onarım aparatlarının tedarikçisi 
durumunda. Birçok okula ve kuruma; Z 
kütüphane, tasarım beceri atölyesi, özel 
eğitim destek eğitimi odası, bilgisayar 
laboratuarı kurulumu yapılıyor. MEB Ders 
Aletleri Yapım Merkezi’nden alınan sipa-
rişler vasıtasıyla üretilen okul sıraları ve çe-
şitli okul donatımları okullara gönderiliyor. 
Meslek liseleri elektrik alanları için okulda 
geliştirilen otomatik kumanda deney set-
lerinin üretimi yapılıyor. Okul tarafından 
geliştirilen 3D yazıcı ve mini CNC ürünleri 
de piyasaya sunuluyor.

MESLEKİ EĞİTİM

2020-2021 eğitim döneminde 
okula yönelik hedefler

Mesleki ve teknik eğitim veren oku-
lun eğitim programlarını sanayinin ihti-
yaç duyduğu şekilde yeniden planlana-
rak mezunların niteliğinin artırılması ve 
aldıkları eğitim kapsamında iş hayatına 
yetkin bir şekilde kazandırılmaları hedef-
leniyor. Eğitimcilerin niteliğinin artırılması 
için eğitim ve motivasyon programları 
hazırlanarak, norm kadro çalışmaları ya-
pılıyor. Okulun atölye ve laboratuvarları 
gözden geçirilerek mevcut laboratuvar-
ların sanayiciler tarafından sahiplenile-
rek tefriş edilmeleri yönünde çalışmalar 
gerçekleştiriliyor. Okul tarafından “Mesleki 
Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu” 
başvurusu da yapılmış olup, olumlu so-
nuçlanması durumunda öğretmen ve 
öğrenciler için yeni programlar geliştiri-
lerek uygulamaya alınacak.

Okulda Hangi 
Alanlar Var?
1- Bilişim Teknolojileri 

2- Elektrik-Elektronik Teknolojisi 

3- Makine Teknolojileri 

4- Metal Teknolojileri 

5- Metalürji Teknolojileri 

6- Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 

7- Motorlu Araçlar Teknolojisi 

8- Uçak Bakım
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www.etu.edu.tr
İş deneyimi ile 
mezun olmanın
TAM YERİ
TOBB ETÜ
Türkiye’de sadece TOBB ETÜ’de uygulanan 
ortak eğitim sistemi ile öğrenciler 3 farklı iş 
yerinde toplam 1 yıllık iş deneyimi  ile mezun 
oluyor.

www.etu
.edu.tr


