DENİZLİ MERMER SEKTÖRÜNÜN
KALİTELİ MESLEKİ EĞİTİM İHTİYACINA
ÇÖZÜM İÇİN ORTAK ADIMLAR

Projeyle, öğretmenlerimize konusunda uzman kişilerden eğitim imkanları
ve yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde inceleme olanakları sağlandı.
Öğretmenlerimiz, bu sayede güncelleyip, pekiştirdikleri bilgi ve
deneyimlerini nitelikli işgücü ihtiyaç analizi çıktıları ile harmanlayıp, 4 farklı
eğitim modülünü yeniden yapılandırdılar. Eğitim modüllerinin
yapılandırılması sürecinde, Komite sayesinde eğitim – iş dünyası etkileşim
ve işbirliği gerçekleştirilmiş oldu. Böylece tam anlamıyla sektörün ihtiyaç ve
gerekliliklerine uyumlu modüller ortaya kondu. Bu eğitim modülleri
şöyledir:
1.
2.
3.
4.

Mermer İmalat Teknikleri – Dairesel Testere İle Kesme
Mermer Plaka İmalatı – Katrakta Plaka Kesim
Mermer Plaka İmalatı – Mermer Plaka Cilalama ve Dolgu
Mermer Plaka İmalatı – Mermer Plaka Fayans Kalite Kontrol ve Renk
Seleksiyonu

Avusturya çalışma ziyareti
Projede hedeﬂenen, mesleki eğitimi çepeçevre kapsayan, bir tarafta ‘okul’,
bir tarafta ‘özel sektör’, bir tarafta ise ‘odalar’dan oluşan çoklu yapıya sahip
örnek Avrupa ülkelerinden biri Avusturya’dır. 27–30 Temmuz 2015 tarihleri
arasında Avusturya’ya bir çalışma ziyareti düzenlendi. Üç günlük ziyarette 9
farklı kurum ve kuruluşta inceleme, bilgi ve deneyim paylaşımı yapılıp,
projede hedeﬂenen sektör – eğitim etkileşimi süreçlerini yerinde görme, iyi
uygulamaları model alma imkanı yakalandı.

Proje Sahibi

: Denizli Sanayi Odası

Proje Ortağı

: Denizli Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Proje İştirakçileri

: Denizli Orhan Abalıoğlu Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneği
Başaranlar İnşaat Malzemeleri Tic. ve Sanayi A.Ş.
Kömürcüoğlu Mermer Tarım Ürünleri Sanayi Tic. A.Ş.
Konmak Konyalılar Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Bütçe

: 235.112,00 Avro

Hibe Tutarı

: 211.600,00 Avro

Toplam Süre

: 12 Ay

Amaç
: Denizli’de, mermer sektörü temsilcileriyle mesleki
eğitim arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi yoluyla, sektörün işgücü
ihtiyaçlarına cevap veremeyen mevcut mesleki ve teknik eğitimin içeriğinin
sektöre daha uyumlu hale getirilmesine katkı sağlamak; bunu yaparken
mesleki ve teknik eğitimin önemi konusunda farkındalık yaratıp, mermer
sektörü odaklı mesleki ve teknik eğitimin tercih edilirliğinin arttırılmasına
destek vermek
Hedef Grup
: Denizli Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin
sektörle ilgili bölümünden 8 öğretmen ve 1 müdür, Denizli Orhan
Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 1 müdür, mesleki ve
teknik eğitim liselerinden mezun olan işsizler ve mermercilik sektörü
içinden yeni işe girmiş çalışanlar arasından seçilen 14 kursiyer
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Nihai faydalanıcılar : Denizli’de mermer sektöründe 200’ü aşkın işletme,
Denizli mesleki ve teknik eğitim kanadından yaklaşık 20.000 öğrenci ve
öğrenci adayı, bir o kadar sayıda aileler, Denizli’deki diğer meslek odaları ve
sivil toplum kuruluşları

Denizli Sanayi Odası Gazi Mustafa Kemal Bulvarı
No:76/2-3 20100 Denizli / Türkiye
Tel: +90 258 242 10 04 • Faks: +90 258 263 81 25
dso@dso.org.tr
www.dso.org.tr • egitimliisgucu.org

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır.
Bu yayının içeriğinden yalnızca Denizli Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde
Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Mesleki ve Teknik Eğitimin
Kalitesinin Arttırılması
DSO, Denizli’deki mesleki ve teknik eğitimin içeriğinin iş piyasası talep ve
beklentileriyle uyumsuzluğu ve toplumda mesleki ve teknik eğitime karşı
olumsuz algıların olması sorunlarının üzerine gitmeyi kendine mesele
edinerek, bu projeyi hazırlamıştır. Proje, bu sorunların çözüm sürecinde bir
adım olmayı, Denizli’de mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin ve içeriğinin
iyileştirilmesine katkı sağlamayı genel hedef olarak belirlemiştir.

Kamu spot filminin hazırlanması
Özellikle mesleki ve teknik eğitim konusunda farkındalık yaratmak ve
mesleki ve teknik eğitimi özendirmek amacıyla 45 saniye süreli bir kamu
spotu hazırlanmıştır. Spot ﬁlmde, ekonominin nitelikli insan gücü ihtiyacı,
nitelikli çalışanların yetiştirilebilmesi için mesleki ve teknik eğitimin varlığı
ve kalitesinin önemini vurgulayan görüntü ve mesajlara yer verilmiştir.
“Gerçek Kişiler – Gerçek Mekanlar” sloganı ile yola çıkılan spot ﬁlmde
profesyonel oyuncular yer almazken, hedef grupta yer alan
öğretmenlerimiz, lise öğrencileri ve iştirakçi ﬁrma çalışanlarımız rol almıştır.

İtalya’ya yerinde gözlem ziyareti
İtalya, mermercilik sektöründe dünyada önde gelmenin yanı sıra sektöre
yönelik olarak eğitim– iş sistemi eşleşmesi açısından örnek ülkelerden
biridir. 26-30 Ocak 2015 tarihleri arasında, bu ülkeye eğitim – iş dünyası
arasında eşleşmenin iyi uygulama örneklerinin yerinde izlendiği ve
örneklerin alındığı bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.
5 günlük bu ziyaret kapsamında katılımcılar, 6 adet son derece modern
mermer ve mermer işleme makineleri üreten tesisleri, 5 adet mermer ve
mesleki eğitime ilişkin meslek odası, STK ve konsorsiyumu ziyaret etmiştir.

Mesleki ve teknik eğitim, iş dünyasının beklentilerine tam anlamıyla cevap
verememektedir. Ülkemizde, mesleki ve teknik eğitimin taraﬂarı olan
öğrenci ve eğitimcilerin yaklaşık %75’i, sanayicilerin %90’ı ‘meslek
liselerinde öğretim modüllerinin zenginleştirilmesi ve yeni meslek
tanımlarının yapılması’ gerektiğini düşünmektedir.

Denizli Mermer Sektörünün
Kaliteli Mesleki Eğitim İhtiyacına
Çözüm İçin Ortak Adımlar
Denizli, sınırları içinde barındırdığı 100’e yakın mermer ocağı ve yıllık
yaklaşık 600.000 m3 blok mermer üretimiyle ülke blok mermer üretiminin
%15’ini karşılıyor. Denizli’de uzun zamandır var olan mermer sektörü, son
yıllarda oldukça ivme kazanarak ilin ihracat ve istihdamında önemli bir yere
sahip oldu. Yıllık 300 milyon Dolar ihracat yapan ve 10 binin üzerinde kişiyi
istihdam eden bu sektörün önemli bir kaynağa ihtiyacı vardı: Nitelikli
işgücü.

PROJENİN BAŞLICA AŞAMALARI VE
FAALİYETLERİ
Komitenin oluşturulması
Proje kapsamında, projenin ele aldığı sorunlara taraf olan tüm paydaşları
kavrayan “Komite” isimli bir örgütsel yapı meydana getirilmiştir. Komite,
DSO Yönetim Kurulu’ndan ve ilgili meslek komitesinden, proje ortağı ve
proje iştirakçilerinden, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İzmir Grup Başkanlığı’ndan
temsilcilerin katılımı ile oluşturulmuştur.

Proje açılış ve tanıtım toplantısı
Projeye start verildiğinin duyurusunun yapıldığı ve kamuoyuna proje
hakkında bilgilerin iletildiği Proje Açılış ve Tanıtım Toplantısı 06.11.2014
tarihinde gerçekleştirilmiştir.
DSO Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci ve diğer yönetim kurulu
üyelerinin bizzat ev sahipliği yaptığı toplantıya Denizli Protokolü de yoğun
ilgi göstermiştir. Kamuoyuna ve medyaya açık yapılan toplantıya, mermer
sektöründen olsun olmasın birçok DSO üyesi ﬁrma, basın mensupları, pek
çok öğrenci ve öğrenci velisi katılmıştır. Yoğun katılımın olduğu toplantı
yerel basında büyük yankı uyandırmıştır.

Nitelikli işgücü ihtiyaç analizi anket çalışması
Nitelikli işgücü ihtiyaç analizi çalışması ile ilk kez mermercilik sektörü
özelinde bir işgücü ihtiyaç analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada
148 ﬁrmaya ulaşılmış olup, 70 ﬁrmaya anket uygulanmıştır. Çalışmanın
sonuçları, projenin ilerleyen faaliyetlerinden olan modül hazırlama
aşamasına ışık tutan önemli bir proje çıktısıdır.

Eğiticilerin eğitimi & modül hazırlama
Projenin modül şekillendirme aşamasında görev alan ve projeden sonra
yeniden tasarlanan modüllerde aktif rol alması planlanan öğretmen ve
idarecilere, eksik kaldıkları pratik bilgileri kazandırmak ve öğretme
sürecinde daha aktif, piyasaya daha uyumlu olmaları için sahadan tecrübeli
kişiler ve sektörle ilgili çeşitli uzmanlardan eğitim almaları, deneyim ve bilgi
paylaşımı yapmaları sağlanmıştır.
Hedef grupta yer alan öğretmenlerimiz projemiz kapsamında 77 saat
eğitim almışlardır:
• Mermer/ Traverten Madenciliği ve Üretim Teknikleri konusunda 8 saat
teorik, 29 saat sahada olmak üzere toplam 37 saat,
• Sektöre özgü İş Sağlığı ve Güvenliği konularında 4 saati sahada olmak
üzere 12 saat,
• Kişisel gelişim konularında ise toplam 28 saat eğitim sağlanmıştır.

