İstihdam İstişare Toplantısı

OSBEM Projesi tasarım ve uygulama sürecinde rüştünü tamamlamış, nitelikli mesleki teknik
25.02.2022
eğitim ve nitelikli istihdam kavramlarına yatırım amaçlı geliştirilmiş bir projedir.
OSBEM ( Antalya OSB Eğitim Merkezi) Projesinin tasarlanmasının amacı; Mesleki Teknik Eğitim ve
istihdam sürecinde yaşanan kopukluğun giderilmesi, eğitimin; sektörün ihtiyacı paralelinde
gerçekleştirilmesi ve bu alandaki devlet kaynaklarının ( Antalya OSB, İŞKUR, Kalkınma Ajansları
Destekleri, MEB destekleri vb. ) etkin kullanılmasıdır.
OSBEM’ de açılacak kurslar; bölgede yapılan istihdam talep anketleri temel alınarak belirlenmekte olup,
kursiyerler; İŞKUR paydaşlığında işsiz kişilerle yapılan mülakatlar sonucunda seçilmektedir. Bu kontrol
süreçleri eğitim istihdam işbirliği çalışmalarımızı, terzi işi modele taşıyarak firmaların yetkin personele
daha kolay ulaşmasını sağlamaktadır. Kursiyerler bir nevi OSBEM’ de sektör oryantasyonu sürecine
alınmaktadırlar. Mesleki teknik eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişim ve kurumsal uyum eğitimlerinin de
verilmekte olduğu kurslarda, bölgede ki iş gören sirkülasyonunun azaltılması alt hedefler arasında yer
almaktadır.
Proje kapsamında bölgemiz son teknoloji Bilgisayar Laboratuvarı ve Simülasyon Eğitim Atölyesi
kazanmış olup, sanayicilerimizin mesleki teknik eğitim ihtiyaç ve taleplerine yeterli donanım ve sınıf
ortamı ile yanıt verebilme kapasitemiz artmıştır.
OSBEM projesinde; gelişim ve değişimin ifadesi olan dijital-simülasyon eğitimleriyle, teknolojiye
uyumlu eğitim hizmeti anlayışı uygulanmakta olup; paydaşlarımız, katılımcılarımız, eğitim sektörü ve
sanayicilerimiz bu vizyon çalışmasından faydalanabileceklerdir.
Proje çalışmaları doğrultusunda; 260 öğrenci ve 36 öğretmen; kişisel gelişim- mesleki uyum ve
simülasyon eğitimleri almışlardır.
Projenin ilk programında, Ön Muhasebe alanında eğitimleri tamamlanan 18 kursiyer ve Çelik
Kaynakçılığı alanında eğitimleri tamamlanan 9 kursiyerin MEB ve MYK işbirliği ile ulusal ve uluslararası
alanda mesleki belgelendirmeleri gerçekleşmiş olup istihdam yönlendirmeleri süreçleri başlamıştır.
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ÖN MUHASEBE KURSU VE MEZUNU 25.02.2022
BİLGİ KARTI
Kurs Tarihi:
Kurs Yeri:
Kurs Toplam Günü ve Saati:
Kursiyer Aday Sayısı:
Seçilen Kursiyer Sayısı:
Mezun( Başarılı Kursiyer) Sayısı:
Engelli Mezun Sayısı:
Kursiyer Yetkinlik Belgelendirmesi:
Kursiyer İstihdam Yönlendirme Tarihi:
İstihdam Yönlendirme İş Akış Süreci:

14 Aralık 2021- 15 Şubat 2022
ANTALYA OSB/ OSBEM
45 Gün-357 Saat
203 Kişi
20 Kişi
18 Kişi
2 Kişi
MEB Yetkinlik Sertifikası
21 Şubat 2022 – 14 Mart 2022
İstihdam Talebi Formunun firma tarafından Antalya OSB Bölge Müdürlüğü;
egitim@antalyaosb.org.tr adresine İletilmesi
İstihdam talep eden firmalarının talep iletim tarihi-saati kriteri temel alınarak
istihdam talep eden firmalar listesinin oluşturulması.
Bölge Müdürlüğümüzce “istihdam talep eden firmalar listesi sıralaması baz
alınarak her firma için en fazla 3 adayın 21 Şubat- 14 Mart tarihleri arasında
mülakat yönlendirmelerinin yapılması.
Firma tarafından uygun görülen adayların, talebi olumlu karşılaması
neticesinde işverene ve adaya istihdam mevzuat bilgilendirmesinin yapılmasıİŞKUR istihdam sözleşmelerinin imzalanması ve SGK giriş kayıtlarının
gerçekleşmesi.

Kursiyer Yetkinlik Tanımla:

Micro ve Luca muhasebe programları üzerinde ön muhasebe ve genel
muhasebe kayıtlarını düzenleyebilirler.
Fatura ve fatura yerine geçen diğer belgeleri düzenleyebilir- yorumlayabilirler.
Kıymetli evrakları düzenleyebilir- kullanabilir- yorumlayabilirler.
Yatırım araçlarını tanır- yorumlayabilir- muhasebe kayıtlarını yapabilirler.
Bir ticari işletmenin resmi kurumlara tescilini yaptırabilirler.
Ticari defter ve belgeleri kullanır- arşivlerler.
İş oryantasyon süreçlerini kolaylaştıracak kişisel ve mesleki gelişim ek
eğitimlerine ( Takım Ruhu, Etkili İletişim, Meslek Etiği) katılım sağlamışlardır.
MEB tarafından düzenlenen 10 modül sınavında başarı sağlamış ve MEB
tarafından belgelendirilmişlerdir.
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ÇELİK KAYNAKÇILIĞI KURSU VE MEZUNU
25.02.2022
BİLGİ KARTI
Kurs Tarihi:
Kurs Yeri:
Kurs Toplam Günü ve Saati:

13 Aralık 2021- 21 Şubat 2022
ANTALYA OSB/ OSBEM
50 Gün-400 Saat

Kursiyer Aday Sayısı:
Seçilen Kursiyer Sayısı:
Mezun( Başarılı Kursiyer) Sayısı:
Engelli Mezun Sayısı:
Kursiyer Yetkinlik Belgelendirmesi:

40 Kişi
11 Kişi
9 Kişi
1 Kişi
MYK Yetkinlik Belgelendirmesi Seviye 3 ve
MEB Yetkinlik Sertifikası
21 Şubat 2022- 14 Mart 2022

Kursiyer İstihdam Yönlendirme Tarihi:
İstihdam Yönlendirme İş Akış Süreci:

İstihdam Talebi Formunun firma tarafından Antalya OSB Bölge Müdürlüğü;
egitim@antalyaosb.org.tr adresine İletilmesi
İstihdam talep eden firmalarının talep iletim tarihi-saati temel alınarak istihdam
talep eden firmalar listesinin oluşturulması.
Bölge Müdürlüğümüzce “istihdam talep eden firmalar listesi sıralaması baz
alınarak her firma için en fazla 3 adayın 21 Şubat- 14 Mart tarihleri arasında
mülakat yönlendirmelerinin yapılması.
Firma tarafından uygun görülen adayların, talebi olumlu karşılaması neticesinde
işverene/adaya istihdam mevzuat bilgilendirmesinin yapılması- İŞKUR istihdam
sözleşmelerinin imzalanması ve SGK giriş kayıtlarının gerçekleşmesi
Sektör tecrübesi olan 3 farklı metal bölümü eğitmeni tarafından eğitilmişlerdir.

Kursiyer Yetkinlik Tanımla:

MYK Seviye 3- Kategori B6 sınavını başarıyla tamamlayarak, MYK Yeterlilik
Belgelerini kurs sürecinde almışlardır.
Teknik resim okuyabilirler.
Ölçü aletlerini kullanabilirler.
Mig- mag gazaltı kaynağı ile her pozisyonda kaynak yapabilirler.
Elektrik kaynağı ile çelik kaynağı yapabilirler
Temel seviye Tig çelik kaynakçısı becerisine sahiptirler.
İş oryantasyon süreçlerini kolaylaştıracak kişisel ve mesleki gelişim eğitimlerine(
Takım Ruhu, Etkili İletişim, Meslek Etiği) katılım sağlamışlardır.
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