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Mesleki ve Teknik Eğitim Sendikası (METESEN); ülkemiz-
deki meslek eğitim sisteminin iş hayatınin ihtiyaç vetalepleri
doğrultusunda, okul-kurum-sektör işbirliği içerisinde, katılımci
bir anlayışla yapılması, sürekli geliştirilerekkalitesinin çağdaş
standartlara yükseltilmesi, mezunların izlenmesi ve istihdam
üniversitelerde görev yapan akademisyenler ile meslek ve tek-
nik okul ve kurumlarda görev yapan yönetici, ögretmen ve dl-
ğer personelin özlük haklarının iyileştirmesine yönelik çalışma-
lar yapilmasi ve yeni öneriler geliştirilmesi amaciyla kurulmuş
bir sendikadır.

METESEN siyasetten annmiş, eğitimin spesifik bir alanın-
da, mesleki ve teknik eğitim alanında söz sahibi olmak isteyen,
egitimcilerin yaninda, yapilan güzel işleri destekleyen, õneriler
geliştiren, sektörle el ele, ülkemizin 2023 vizyonu kapsamında,
Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma
hedefi doğrultusunda üzerine düşen görevi yapmaya her an
hazir, bu konuda varını yoğunu ortaya koyma iradesi gösteren,
çalşma ve öneriler geliştirecek bir sendika anlayışına sahiptir

METESEN, yllarını eğitime vermiş öğretmen, yönetici,
uzman ve akademisyenlerden oluşmuş güçlü bir üye profriline
sahip olmakla birlikte mesleki eğitimin hafizasını da taşIyan bir
çizgiye sahiptir.

UIkemizin ilk ve tek mesleki ve teknik eğitim sendikasi
dir.
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1. Egitim ve Öğretime Yönelik Çalışmalar

Modüler eğitim sisteminin yeniden değerlendirilmesi ve
sistemin özüne uygun ölçme ve değerlendirilme ve sertifikalan-
ma yapilmasina yönelik çalışmalar yapılması

Haftalik ders yükünün gelişmiş ülkeler seviyesine çekilme
sine yönelik öneriler hazırlanması

Ders çeşitliliginin azaltilarak, temel derslerin belirlenmesine
ve konuları tekrar edilen derslerin birleştirilmesine yönelik çaliş-
malar yapilması

Oğrencilerin pedagojik gelişimi ile uyumlu öğretim prog-
ramlainın hayata geçirilmesi için bütün paydaşlarnın görüşlerinin
alinmasi, ulusal meslek standartlar ve ulusal yeterlilikler öğre-
tim programlarina tam yansitilmasi için çalişmalar yapilmasi

Kamuoyunda meslek liselerine yönelik negatif algının gi-
derilmesi ve öğrencilerin bu okullara yönelim zorunluluğunun
ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılması, okul adlarının ye-
niden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması, öneriler
geliştirilmesi

Mesleki ve teknik eğitime talebin artınilmasi ve başanilı öğ-
rencilerin tercih etmeleri için teşvik sağlanmasıina yönelik öneri-
ler hazirlanmasi

Egitim ortamlarınıin sektörel bazlı olarak düzenlenmesi ve
geliştirilmesine yönelik çalişmalar yapılmas

Mezunlarin izlenmesi, rehberlik ve yönlendirmenin etkin ya-
pilmasina yönelik öneriler geliştirilmesi

Mesleki ve teknik eğitimden mezun olanlanın istihdamı için
yasal teşviklerin hayata geçirilmesi için öneriler gelişti-
rilmesi

Mesleki ve teknik eğitimde
kalite güvencesi sistemini hayata
geçinilmesi ve okulların akreditas-
yonun yaplmasına yönelik çalış-
malar yapilması



2. Öztük Haklar, Atama ve öğretmen Yetiştirmeye
Yönelik Çalişmalar

Unvan, 3600 ek gösterge ve yipranma payınin veril-
mesi, koordinatörlük, mesleki açık lise ek ders ücretleri ile
ilave eğitim ve öğretim tazminatının artınlması, nöbet gö-
revinin ücretlendirilmesi vb. özlük haklarının verilmesi ve
iyileştirilmesi yönünde öneriler hazırlanması

Rotasyon ve norm kadro uygulamasına yönelik çaliş-
malar yapilması

Mesleki ve teknik okullara müdür, müdür başyardim-
cliği ve belli sayıda müdür yardımcıliğıina atölye ve labora-
tuvar ogretrmenlerinin atanmasi ile okul yöneticiliğini süreye
değil performansa dayali olarak yapilmasina yônelik çaliş-
malar yapilması, õneriler geliştirilmesi

ll ve ilçelerdeki şube müdürlüklerine meslek
dersleri branşından yeterli sayıda atama yapıl-
masina yönelik çaliışmalar yapılması

MEB tarafindan hazırlanan öğretmen yeterli-
likleri uygulamaya konulmasına yönelik çalışmalar
yapilması

Mesleki eğitim kurumlarında alanı
daralan ögretmenlerin sistem içeresinde
aktif kalabilmeleri için yan alan
kazandınlmasina yönelik
çalişmalar yapılması

Ogretmenlerin tekno-
loji kullanmadaki eksiklik-
leri giderilmesine yönelik
öneriler geliştirilmesi



3. Diğer Çalişmalar
GAN (Küresel işbaşında Eğitim Aği) Türkiye Ağı kap-

saminda; gençlerin işbaşında eğitimlerinin geliştirilmesi,
desteklenmesi, eğitim programlarının hazırlanması, iyi
örneklerin paylaşılması ve bilgi paylaşımı vb. hususlarda
çalişmalar yapılması

Ulkemizin 2023 vizyonu hedefleri doğrultusunda
mesleki ve teknik eğjitime yönelik çalişmalar yapılması

MEB bünyesinde mesleki ve teknik eğitimin sektörel
bazda yeniden yapılandınilmasıina yönelik alternatif öneriler
geliştirilmesi

Mesleki ve teknik eğitime yönelik yılik analiz raporu-
nun hazırlanması

Mesleki eğitimde
okul-isletme-istihdam ilişkisine

işlerlik kazandırmada
METESEN

Mesleki eğitimde
sorunlarin çaresi,
eğitimde güçbirliği

METESEN
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