


SINAV ÜCRETLERİ ASO’DAN
İŞGÜCÜNÜ niteliğinin yükseltilmesi ve mesleki eğitim konusunda cok sayıda proje 
hayata geçiren Ankara Sanayi Odası (ASO), çalışanların becerilerinin belgelendirilme
si konusunda da önemli b ir adım atı. İki Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi ku
ran ASO, üyesi olan firmalarda çalışan isçilerin zorunlu mesleklerdeki 500 ila bin TL 
arasında yer alan yeterlilik belgesi sınav ücretlerini ödemeyi üstlendi. •  4 ’DE



Ankara Sanayi Odası, üyesi olan firmalarda çalışan işçilerin zorunlu mesleklerdeki mesleki 
yeterlilik belgesi sınav ücretlerini ödeme kararı aldı. Branşlara göre 500 ila bin T L  arasında 
yer alan sınav ücretleri, firmaların işçileri adına müracaatı ile A SO  tarafından ödenecek.

İŞGÜCÜNÜN niteliğinin 
yükseltilmesi ve mesle
ki eğitim konusunda çok 
sayıda proje gerçekleşti
ren ASO, çalışanların bece
rilerinin belgelendirilme
si konusunda da önemli bir 
destek karan aldı. ASO 1. 
OSB ve 2. OSB’de iki Mes
leki Test ve Sertifikalandır
ma Merkezi (ASO METES) 
kuran Ankara Sanayi Oda
sı, bu merkezlerde gerçek
leştirilen toplam 34 mes
lek içinde yer alan zorun

lu mesleklerin sınav ücret
lerini üyeleri adına ödeye
cek. İşçilerin sınavda ba
şarılı olmaları durumun
da, belge zorunluluğu olan 
mesleklerde devlet deste
ği olduğu için, ASO ödedi
ği ücretleri daha sonra geri 
alma imkanı bulabilecek.

NİTELİKLİ İS GÜCÜ
Türkiye’nin hedefleri

ne ulaşabilmesi için iş gü
cünün niteliğinin yüksel
tilmesi gerektiğini vur

gulayan ASO Başkanı Nu
rettin Özdebir, “Mesle
ki eğitimle ilgili çok sayı
da projemizin yanı sıra, 
çalışanların becerilerinin 
belgelendirilmesi konu
sunda da iki merkez kur
duk. ASO 1. OSB ve 2. ve 
3. OSB’de kurduğumuz 
Mesleki Test ve Sertifika
landırma Merkezleri (ME
TES) ile sadece Ankara’ya 
değil tüm Türkiye’ye hiz
met veriyoruz. Büyük bö
lümü belge zorunluluğu

getirilen mesleklerle ilgili 
sınav yapan bu merkezler
de başanlı olamayan çalı
şanlarımızı da yeni kurdu
ğumuz ASO Sürekli Eğitim 
Merkezi (ASOSEM) kana
lıyla eğiterek sınavlara ha
zırlıyoruz” dedi. Özdebir, 
bu ücretleri ASO tarafın
dan ödeyerek hem belgeli 
çalışan sayısını artırmayı, 
hem de üyelerin üzerinde
ki yükleri bir nebze olsun 
hafifletmeyi amaçladıkla
rını söyledi.


