
 Düzce ilinde makine imalat sanayiinde 
sektörle mesleki eğitim arasında işbirliğinin 
geliştirilmesi, sektör tarafından ihtiyaç duyulan 
güncel yetkinliklerin ve bu yetkinliklerin edinimi 
için gerekli teknolojik altyapının mesleki eğitimle 
paylaşılması ve bu yetkinliklerin öğrenicilerde 
geliştirilmesi ve teknolojik altyapının 
oluşturulması için ortak çalışmalar yürütülmesi, 
mesleki eğitimin teknolojik kapasitesinin 
artırılması ve iş verimin geliştirilmesi için mevcut 
ve potansiyel çalışanların bilgi ve becerilerin 
geliştirilmesi yoluyla Doğu Marmara bölgesinin 
rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır.

PROJE GENEL AMACI

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 
Makine İmalat Sanayiinde Yeterliliklerin ve İşbirliklerinin 
Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan bu yayının 
içeriği Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, 
içerik ile ilgili tek sorumluluk Düzce Ticaret ve Sanayi 
Odası’na aittir.

PROJE SAHİBİ ve ORTAKLARI

Proje sahibi;
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası

Proje ortağı;
Düzce Üniversitesi 
Düzce Meslek Yüksekokulu 
Müdürlüğü

İştirakçiler;
• Azem Sarı-As Teknik Mühendislik
• Türkan Makina Plastik İmalat 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi
• Her Makina Kalıp Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi
• Öz-İş Oto Yan Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi

 Proje için görüş ve önerileriniz 
 info@duzcetso.org.tr
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 PROJENİN FAALİYETLERİ
 Makine imalat sanayii sektöründe iş 
dünyası ve mesleki eğitim arasında işbirliğinin 
güçlendirilmesi
 • Makina imalat sanayii Sektörel Danışma 
Kurulu nun kurulması ve toplantılarının 
geliştirilmesi,
 • Makine İmalat Sanayii Mesleki Eğitim ile 
İşbirliği Platformunun kurulması ve 
güncellenmesi,
 • Makine İmalat Sanayii Yıllık Sektörel 
Yeterlikler ve Teknolojik Altyapı Değerlendirme 
kitapçığının hazırlanması, 
 Mesleki eğitimin teknolojik altyapısı 
güçlendirilmesi ve pilot eğitimlerin verilmesi,  
 • Düzce MYO makine imalat sanayiinde 
yeterliliklerin geliştirilmesi amacıyla bilgisayar 
laboratuvarının yenilenmesi,
 • 300 kişiye 80 saat tasarım ve çizim 
eğitimlerinin verilmesi, 
 İş verimini artırmak için Sosyal Beceri 
Eğitim programının geliştirilmesi ve eğitimlerin 
verilmesi 
 Basın lansmanının düzenlenmesi

Bu proje ile Düzce ilinde makine imalat sanayii 
sektöründe; 
 
 İhtiyaç duyulan güncel yeterliliklerin 
hazırlanacak yeterlilik tespit ölçeği ile tespit 
edilmesi ve mesleki eğitim ve sektörün 
temsilcilerinden oluşturulacak Sektörel Danışma 
Kurulu ile paylaşılması ve bu yetkinliklerin edinimi 
için gerekli teknolojik altyapı yatırımlarının ve 
gerekli eğitim programların mesleki eğitime 
transferini sağlayacak adımların Sektörel Danışma 
Kurulu toplantılarında belirlenmesi ve anket 
çalışmalarının elektronik ortamda yapılabilmesi 
sonuçların ve danışma kurulunun aldığı kararların 
özetlerinin ilgili tüm paydaşlarla paylaşılması için 
dijital platformun oluşturulması yoluyla mesleki 
eğitim ile sektör arasında işbirliğinin 
güçlendirilmesi,

 

 Düzce MYO Bilgisayar Laboratuvarında 
makine imalat sanayiinin talep ettiği 
yetkinliklerin öğrenci ve öğrenicilerde 
geliştirilmesi için gerekli bilgisayar ve ihtiyaç 
duyulan diğer teçhizatlarına alınması ve güncel 
eğitim programların satın alınarak mesleki 
eğitimin altyapısının ve mesleki eğitim program 
yazılımlarının güncellenmesi ve laboratuvar 
altyapısı geliştirildikten sonra 300 kişiye 80 saat 
eğitim verilmesi, 

 Makine imalat sektöründe mevcut ve 
potansiyel çalışanların iş verimlerini artıracak 
sosyal becerilerin geliştirilmesi için eğitim 
müfredatının geliştirilmesi yoluyla makine 
imalat sanayinde eğitici personel ve 
öğrencilerden oluşan nitelikli insan kaynağı 
yetiştirilmesine katkı sağlamasıyla; Doğu 
Marmara bölgesinde makina imalat sanayindeki 
iş gücü piyasası ile mesleki eğitim kurumları 
arasında iş birliği kültürünün geliştirilmesine 
katkı sağlanması hede�enmektedir.

PROJENİN
ÖZEL AMACI


