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Ülkemiz sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiren organize sanayi bölgeleri içerisinde yer alan 81 Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi (MTAL) sayesinde, gençlerimiz meslek sahibi olmakta ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına destek
olmaktadırlar. MTAL kapsamında eğitim gören gençlerimizin bilgi ve tecrübelerinin işbaşı eğitimler ile artacağı, bunun da
istihdam edilmelerine katkıda bulunacağı malumlarınızdır. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından "Senin İçin Seferbiriz" teması altında 2020'den bu yana yürütülen Staj
Seferbirliği Programının kapsamı genişletilerek "Ulusal Staj Programı" adını almıştır.
Kuruluşumuzun girişimleri ile bu yılki staj programına öncelikli olarak organize sanayi bölgeleri (OSB) içerisindeki Mesleki ve
Teknik Anadolu Liselerinin de dahil edilmesi sağlanmıştır. 81 okulumuzdaki 61 binin üzerinde öğrencimizin bu program
sayesinde, işbaşında eğitim almaları ve üretim süreçlerinde yer alarak tecrübelerini arttırmaları hedeflenmiştir. Buna bağlı olarak
ilgide yer alan yazıda belirtildiği gibi OSB'lerdeki MTAL 10., 11. ve 12. Sınıf öğrencileri "Ulusal Staj Programı"na başvuru
yapabilecektir. Son başvuru tarihi 31 Mart 2022 olarak belirlenmiş olup, https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ bağlantısı üzerinden
öğrencilerin başvuruları alınacaktır. Proje kapsamında öğrencilerin staj talepleri kariyer kapısı üzerinden toplandıktan sonra,
ikinci aşamada OSB'lerdeki sanayicilerimiz ihtiyaç duyduğu stajyeri işbaşı eğitimine tabi tutacak ve sonrasında da isterse sürekli
istihdam edebilecektir. Böylece sanayinin ihtiyacı olan niteliksel dönüşüme de büyük katkı sağlanmış olacaktır.
Ülkemiz sanayisi ve MTAL öğrencilerimizin geleceği için çok önemli olan bu projenin başarıya ulaşması için Bölgenizin desteği
gereklidir. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan https://bit.ly/3sWfWa0 adresinde yer alan
görsellerin, görünür yerlere asılması, OSB Organ Üyeleri ve Katılımcılarınıza duyurularak bilgilendirmelerin yapılması önem arz
etmektedir.
Ayrıca, yapılacak sosyal medya paylaşımlarında yukarıdaki adresten erişebileceğiniz görsellerden "twitter.jpg" resim dosyasının
#UlusalStajProgramı, #SeninİçinSeferbiriz, #OSBÜK, #MTAL, #MeslekiEğitim, @tccbiko, @ulusalstajprg, @Osbuk_org
etiketleri ile kullanılmasını rica ederiz.
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