
                                     

   
BASIN BÜLTENİ 

          Macun Mah. 171. Sokak No:4    06105 Yenimahalle / ANKARA 

                            Tel: 0 312 327 00 00   Faks: 0 312324 08 57 –  Başkanlık Özel Kalem Md  : 0 312 310 47 74 – 75 -76                                                                

                   Genel Sekreterlik : 0 312  311 01 04                                           Web: www.ankaratb.org.tr                        
                   e-posta :info@ankaratb.org.tr      

ANKARA TİCARET BORSASI 

 

 

12 Eylül 2022 

 

 

Mesleki Eğitim Merkezi Programına İlgi Artıyor 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan, 

şirketlerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını Mesleki Eğitim Merkezlerinden karşılanmasını 

sağlayacak olan protokol meyvelerini vermeye başladı. 

Protokol kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında görevlendirilen oda/borsalar, okulların fiziki 

şartların iyileştirilmesini ve öğrenciler tarafından bu okula olan talebin artırılması konusunda 2019 

yılından bu yana faaliyet gösteriyor. 

Ankara Ticaret Borsası da (ATB) proje kapsamında Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (GATEM) 

ile çalışmalarını sürdürüyor.  

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan ATB Başkanı Yavuz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

TOBB ve MEB çok önemli bir protokole imza attı ve biz de bu protokolün bir parçası olmaktan gurur 

duyuyoruz. Bu Proje kapsamında sorumlu olduğumuz okulun fiziki imkanları iyileştirildi, ekipman 

desteği verildi ve öğrencilere burs sağlandı. İmkân ve nitelikleri artan öğrenciler, ulusal ve 

uluslararası birçok başarıya imza attı.  

 

TEKNOFEST tarafından organize edilen TÜBİTAK Drone Yarışması’nda Ankara birinciliği, yine aynı 

yarışmada Türkiye 12.’liği kazandı. Hazırladığı projelerle, Avrupa Komisyonu girişimi olan 

ETwinning’de, ulusal ve Avrupa Kalite etiketlerine hak kazanarak ETwinning Okul Hüviyeti kazandı. 

Bunun gibi daha pek çok başarıyla anılmaya başlayan okulumuzda, yoğun ilgiden dolayı derslik 

sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Kalite iş gücünden faydalanmak isteyen şirketler, bu okullarda okuyan 

öğrencilerimize burs teklifleri ile gitmeye başladı. 

 

Üstelik söz konusu başarı sadece bizim sorumlu olduğumuz okula mahsus değil. Başarı tüm yurda 

yayılmış durumda. Yapılan düzenlemeler hem işveren hem de öğrenciler tarafından olumlu 

karşılandı ve mesleki eğitim merkezi programına olan talep çok ciddi anlamda artış gösterdi. Öyle ki, 

mesleki eğitim merkezi programında kayıtlı çırak ve kalfa sayısı 25 Aralık 2021 tarihinde yapılan 

Kanuni düzenleme öncesinde yaklaşık 160 bin iken 10 Ağustos 2022 tarihi itibariyle yüzde 275'lik 

artışla 600 bini geçti. 

 

Bunun gibi proje ve protokoller sayesinde geleceğe çok daha iyimser bakıyoruz. Umutla, gayretle, 

şevkle çalışıyoruz.  


