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İlgide kayıtlı yazıda da görüleceği üzere T.C Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğünce METYAP- Mesleki Eğitimi tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesinin uygulanmasına başlanmıştır.
Projenin amaçları arasında 6764 sayılı kanun ile mesleki eğitimde meydana gelen yenilikler, mesleki eğitim
merkezi programının özellikleri, usta öğreticilik belgesi ve önemi, çıraklık eğitim sisteminin esnaf ve sanatkâr
açısından faydalarının ilgili kurum ve kuruluşlara tanıtılması yer almaktadır.
Proje kapsamında mesleki eğitim merkezleri ile işletmeler arasında var olan güçlü bağın daha da
geliştirilmesi, işletmelerin gün geçtikte artan kalifiye elaman ihtiyacının karşılanması, işletmelerin mesleki
eğitimle ilgili devlet teşviklerinden daha fazla yararlanmalarının sağlanması amacıyla birtakım faaliyetler
gerçekleştirilecektir.
Bununla birlikte yapılacak faaliyetlere ilişkin Ekte bilgilerini bulabileceğiniz çevrimiçi tanıtım toplantısı
da 02 Şubat 2021 tarihinde saat 14.00’da gerçekleştirilecektir.
Bu amaçla projenin istenilen hedefe ulaşabilmesi, teşkilatımızın projeden azami miktarda
yararlanması ve mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi için Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma
Projesi METYAP kapsamında yapılacak faaliyetlere katılımın sağlanması ve gerekli desteğin verilmesi büyük
önem arz etmektedir.
Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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Mesleki Eğitim Merkezleri
Semineri
(Webinar – İnternet Üzerinden)

2 Şubat 2021 Salı – Saat: 14:00
Seminere katılım adresi: https://tobb-org.zoom.us/j/98105479691
Passcode: 065392
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde Oda ve
Borsa Genel Sekreterleri ve çalışanları ile OSB Bölge Müdürleri ve çalışanlarına yönelik
gerçekleştirilecek olan seminerde; Mesleki Eğitim Merkezlerinde uygulanan çıraklık, kalfalık,
ustalık ve usta öğreticilik eğitimleri ile işletmelere yönelik devlet katkısı vb. konular
anlatılacak olup seminer sonunda konu hakkındaki sorular cevaplandırılacaktır.

Program:
14:00 – 14:30

Açılış Konuşmaları

14:30 – 15:30

Mesleki Eğitim Merkezleri Paneli

15:30 – 16:00

Soru Cevap

Seminer ile ilgili iletişim: kobi@tobb.org.tr, 0312 218 24 31

