
BURDUR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 

Meslekî Eğitim Merkezleri; çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan il ve meslek dallarında 

aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayimizin 

ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır. Zorunlu 

temel eğitimini tamamladıktan sonra, gerçek iş ortamında fiilen çalışmak suretiyle meslek öğrenmek 

isteyen vatandaşlarımızın teorik ve pratik mesleki eğitimlerinin bir programa göre yapılmasını 

sağlayarak, onları ülkenin ihtiyaç duyduğu becerili işgücü haline getirmek, çıraklık eğitiminin temel 

amacıdır.  

Milli Eğitim Bakanlığının 21.05.1985 gün ve 428.Yat. Şb. Md. / 4887 Sayılı Olurları ile açılan 

Burdur Çıraklık Eğitimi Merkezi 27.05.1985 tarihinde 2089 Sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu 

kapsamına alınan 10 meslek dalı ile faaliyetlerine başlamıştır. 19.06.1986 tarihinde 3308 Sayılı Çıraklık 

ve Mesleki Eğitim Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunda değişiklik yapan 10.7.2001 tarih ve 24458 sayılı 

resmi gazetede yayımlanan 4702 sayılı kanun ile Çıraklık Eğitimi Merkezlerinin adı Mesleki Eğitim 

Merkezi, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunun adı  Mesleki Eğitim Kanunu olarak değiştirilmiştir. 

Merkezimiz, 1985 yılında İlimiz Küçük Sanayi Sitesi Yapı kooperatifinin sosyal tesisleri 

içerisinde bulunan hizmet binasından tahsis edilen 2 idare odası ve 2 sınıf ile faaliyetlerine başlamıştır. 

2 sınıfın ihtiyaca cevap vermemesi sonucu sanayi sitesinde bulunan cami altındaki işyerleri sınıf haline 

dönüştürülerek sınıf sayısı 6 ya çıkarılmış ve öğretime devam edilmiştir. Bakanlığımızca inşa edilen 

10045 tip projeli hizmet binamız 

15.12.1993 tarihinde teslim 

alınmış ve 1993-1994 öğretim yılı 

2.döneminde yeni hizmet 

binamızda 9 sınıf; Metal İşleri, 

Ağaç İşleri, Motor, Elektrik ve 

Berber atölyeleri olmak üzere 5 

atölye ile eğitim ve öğretime 

devam edilmiştir. 

Merkezimizde, çırak, kalfa 

ve ustalarımızın eğitimlerinin yanı 

sıra, dışarıdan çıraklık sistemine 

katılmak isteyenlerin sınav ve 

belgelendirme işlemlerine, 

kurumsal veya kişisel düzeydeki 

meslek kurslarının ve hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinin düzenlenmesine devam edilmektedir. 

Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde, gerek ülkemizin bütçe imkânları ile gerekse AB fonları aracılığı 

ile proje tabanlı değişik çalışmalar da gerçekleştirilmekte, merkezin kuruluşundan bu yana edindiği bilgi 

ve beceri birikimi ilgili taraflarla paylaşılmaktadır. 

Meslekler illerde farklı tarihlerde 3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınırken, 

1998 yılından itibaren meslekler ülke genelinde kapsama alınmaya başlanmıştır. 2005-2006 öğretim 

yılından itibaren Mesleki Eğitim Merkezlerinde modüler öğretim programları uygulanmaktadır. 3308 

Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında bulunan meslek dalları, öğrenim süreleri, eski isimleri ve 

ilimizde kapsama alınma tarihleri aşağıda sıralanmıştır. 24. Mesleki eğitim kurulunda alınan kararlar 

doğrultusunda halen merkezimizde 31 meslek alanı ve 152 meslek dalında çıraklık eğitimine devam 

edilmektedir. 

 


