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ÖNSÖZ
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2
Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir.
Plan, küresel düzeyde geleceğe dönük risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü, değişim
ve dönüşümlerin yaşandığı, yeni dengelerin oluştuğu bir ortamda Türkiye’nin kalkınma
çabalarını bütüncül bir çerçevede ele alan temel bir strateji dokümanıdır.
Ülkemizde kalkınma planlarının hazırlık aşamasında yürütülen Özel İhtisas
Komisyonları çalışmaları çerçevesinde 50 yılı aşkın katılımcı ve demokratik bir planlama
deneyimi bulunmaktadır. Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kesimi temsilcileri
ile akademik çevrelerin bir araya geldiği özel ihtisas komisyonu çalışmaları, 2014-2018
dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı hazırlıklarında da çok önemli bir işlevi ifa
etmiştir.
5 Haziran 2012 tarihinde 2012/14 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle başlatılan
çalışmalar çerçevesinde makroekonomik, sektörel, bölgesel ve tematik konularda 20’si
çalışma grubu olmak üzere toplam 66 adet Özel İhtisas Komisyonu oluşturulmuştur.
Ülkemizin kalkınma gündemini ilgilendiren temel konularda oluşturulan Komisyonlarda
toplam 3.038 katılımcı görev yapmıştır.
Bakanlığımızın resmi görüşünü yansıtmamakla birlikte; Özel İhtisas Komisyonları
ve Çalışma Gruplarında farklı bakış açıları ile yapılan tartışmalar ve üretilen fikirler,
Onuncu Kalkınma Planının hazırlanmasına perspektif sunmuş ve plan metnine girdi
sağlamıştır. Komisyon çalışmaları sonucunda kamuoyuna arz edilen raporlar kurumsal,
sektörel ve bölgesel planlar ile çeşitli alt ölçekli planlar, politikalar, akademik çalışmalar
ve araştırmalar için kaynak dokümanlar olma niteliğini haizdir.
Plan hazırlık çalışmaları sürecinde oluşturulan katılımcı mekanizmalar yoluyla
komisyon üyelerinin toplumumuzun faydasına sundukları tecrübe ve bilgi birikimlerinin
ülkemizin kalkınma sürecine ciddi katkılar sağlayacağına olan inancım tamdır.
Bakanlığım adına komisyon çalışmalarında emeği geçen herkese şükranlarımı
sunar, Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu raporları ile bu raporların sunduğu
perspektifle hazırlanan Onuncu Kalkınma Planının ülkemiz için hayırlı olmasını temenni
ederim.

Cevdet YILMAZ
Kalkınma Bakanı
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YÖNETİCİ ÖZETİ
Mesleki ve teknik eğitim ülkelerin gelişmesi ve rekabet edilebilirliğinin sağlanması
açısından son derece önemli olup, bu açıdan mesleki ve teknik eğitimin algısının değiştirilmesi ve özel sektörün mesleki eğitime katılımının artırılması vurgusu her zaman ön
plana çıkan bir olgu olmuştur.
Bilgi toplumuna geçiş süreci işgücünden beklenen becerilerin de farklılaşmasına
neden olmuş ve mesleki eğitim de bu doğrultuda yapılandırılmaya çalışılmıştır. Günümüzde meslekler ve iş piyasasında beklenen beceriler sürekli değiştiğinden bireylere
öğrenmenin öğretilmesi ve bilginin sentezlenmesi hususu sürekli vurgulanmaktadır. Bu
çerçevede, mesleki eğitimin sisteminin daha özgürlükçü, esnek ve geçişlere imkân veren
bir yapıya dönüştürülmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Genel ve mesleki teknik eğitim sistemi muhakeme yapabilen, temel becerilere haiz, bilgiyi günlük hayatında kullanabilen ve
gözlem yapabilen bir insan yetiştirmeyi hedef almalıdır.
Dolayısıyla, insan odaklı kalkınmanın sağlanmasında planlanmış bir mesleki ve
teknik eğitim sisteminin oluşturulması ve bu planlama yapılırken uluslararası standartlar
ve kriterler çerçevesinde hareket edilmesi, yerel ve uluslararası iş piyasalarının beklentileri göz önünde bulundurulması temel hedeflerdendir.
Mesleki ve teknik eğitim sistemi ihtiyaç duyan herkesin erişimine açık olmalı ve
çağın gerektirdiği çerçeve doğrultusunda kalitesinin artırılmasına yönelik stratejiler ve
politikalar geliştirilmelidir.
Bu kapsamda; söz konusu çalışma grubu raporu, Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik adımlara ışık tutmak ve özel
ihtisas komisyonunun tartışmalarını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır.
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1. GİRİŞ
Küreselleşen ekonomi, bilgi toplumu çağının gerektirdiği nitelikte işgücünün yetişmesini gerekli kılmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bireylerin bilgi,
beceri ve yetkinliklerini artırmanın yanında işgücü piyasasında aktif rol almalarını sağlamak adına mesleki ve teknik eğitimin önemini ön plana çıkmıştır. Türkiye’nin genç
nüfusu ile birlikte düşünüldüğünde nitelikli insan gücü yetiştirme potansiyelinde eğitimin
rolü oldukça fazladır. Dolayısıyla, nitelikli insan ve güçlü toplum hedefinde insan odaklı
kalkınmanın sağlanması için planlanmış bir mesleki ve teknik eğitimin sağlanması başlıca önceliklerdendir. Bu çerçevede, meslekî ve teknik eğitimin uluslararası standartlar
ve kriterler çerçevesinde planlanması ve uygulanması eğitim sisteminin temel hedeflerinden birisidir. Meslekî ve teknik eğitimi yerel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının
beklentilerine uygun yapılandırarak genç nüfusumuzun gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği
kazanmasını sağlamak temel hedef haline gelmiştir. Bu kapsamda, ihtiyaç duyan herkesin erişimine açık bir mesleki ve teknik eğitimin çağın gerektirdiği çerçevede ve işgücü
piyasasının talepleri doğrultusunda kalitesinin arttırılmasına yönelik olarak geliştirilen
stratejiler ve politikalar büyük öneme sahiptir.
Bireylerin değişen sosyal ve ekonomik koşullara uyum sağlayabilen becerilerle donatıldığı ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı ve hareketliliğinin artırıldığı bir mesleki
eğitim sisteminin kurulması için çalışmalar yürütülmektedir. Toplumun tüm kesinlerinin
ihtiyaçlarına uygun öğrenme fırsatları ile buluştuğu, sektörle işbirliği içinde hareket eden
esnek ve geçirgen bir mesleki eğitim sisteminin kurulması için politika öncelikleri göz
önünde bulundurulmuştur.
2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı çalışmaları kapsamında
kurulan “Mesleki Eğitimin Yeniden Yapılandırılması” başlıklı çalışma grubu tarafından
hazırlanan bu raporda mesleki ve teknik eğitimin mevcut durumu, sorunlar ve zayıf yönler incelenmiştir. Ayrıca, toplumda mesleki eğitim algısı, mesleki eğitimde okullaşma
oranı, mesleki eğitimde okullaşma sorunları, ulusal mesleki yeterlilik sistemi, mesleki
eğitimin toplumdaki algısının değiştirilmesine ilişkin tedbirler, iş piyasası ve işveren tarafından mesleki eğitim algısı, eğitim programları ve altyapı sorunları, istihdam ve mesleki
eğitim ilişkisinin güçlendirilmesi ayrı başlıklar altında incelenmiştir.
18. Milli Eğitim Şurası kararları ve 2023 hedefleri kapsamında mesleki teknik eğitime ilişkin değerlendirmeler yapılmış, bu hedeflere ulaşabilmek amacıyla yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirler on beş alt başlık altında incelenmiş ve iyileştirilmesi
gereken hususlara vurgu yapılmıştır. Meslek Yüksek Okullarının içerisinde bulunduğu
sorunlar incelenmiş, sorunlarının çözümüne ilişkin bir değerlendirme yapılmıştır. Yaygın
eğitim kapsamında eğitim veren Mesleki Eğitim Merkezleri ile ilgili bir değerlendirme
de yapılmıştır.
Bu rapor Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) hazırlık çalışmaları kapsamında
katılımcılık ilkesi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum
1

kuruluşları temsilcilerinden oluşan “Mesleki Eğitimin Yeniden Yapılandırılması” başlıklı
çalışma grubu tarafından hazırlanmıştır.
Raporun hazırlık çalışmaları sürecinde çalışma grubu raportörü olarak Sn. Prof.Dr.
H. Serdar YÜCESU belirlenmiştir. Raportör çalışma grubuna yol gösterici nitelikte bir ön
rapor hazırlamıştır. Bu çerçevede hazırlanan ön rapor elektronik posta ile çalışma grubu
üyelerine gönderilmiştir. Çalışma grubu ilk toplantısını 14-15 Eylül 2012 tarihlerinde
gerçekleştirmiştir. Yapılan ilk toplantıda öncelikle çalışma grubu başkanı seçimi yapılmış, ardından grubun çalışma esas ve usulleri belirlenmiştir. Çalışma grubunda başkanın
gözetimi altında üyelerin ön rapor ile ilgili görüşleri alınmıştır.
İlk toplantı sonrasında, toplantıda çalışma grubu üyeleri tarafından dile getirilen
görüş ve öneriler ön rapora yansıtılmış, katılımcıların yazılı ve sözlü görüşlerini içerecek
şekilde bir taslak rapor hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak rapor, ikinci toplantı öncesinde
çalışma grubu üyelerine elektronik-posta ile tekrar gönderilmiştir.
Çalışma grubu ikinci toplantısını 02 Kasım 20102 tarihinde gerçekleştirmiş, hazırlanan taslak raporda yansıtılan görüşler üzerinde tartışmalar yapılmış ve bu toplantıda
ortaya çıkan görüşler ve öneriler doğrultusunda taslak rapor revize edilmiştir.
Hazırlanan bu rapor Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) hazırlanmasında yol gösterici bir belge niteliğindedir. Planda yer alacak ilke ve politikaların belirlenmesine ışık
tutacaktır. Bu çerçevede, Başbakanlık Genelgesi hükümleri uyarınca oluşturulan Çalışma
Grubu tarafından hazırlanan bu rapor ile Mesleki Eğitimin Yeniden Yapılandırılması konusunda hedeflerin ortaya konulması amaçlanmaktadır.
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2. MEVCUT DURUM VE GELİŞME EĞİLİMLERİ
Bilginin çok hızlı bir değişim içinde olduğu çağımızda, bireylerin bilgiye erişme
yollarını öğrenmesi, yeni beceriler edinmesi, yaratıcılığın ve yenilikçiliğin desteklenmesi, girişimciliğin geliştirilmesi, meslekler arasında geçişlerin sağlanması ve yeni mesleğe
uyum sağlama yeteneğinin kazandırılması ancak güçlü bir meslekî ve teknik eğitim sistemiyle sağlanabilir.
Günümüzde küresel ekonomilerin en büyük problemlerinden biri haline gelen krizler ve kriz sonucu oluşan istihdam azalmasının önüne geçilebilmesinde mesleki ve teknik
eğitim önemli bir araç haline gelmiştir. Krizler, ülkelerin beşeri sermayelerinin, enerjinin,
doğal kaynakların yeniden değerlendirildiği ve daha verimli kullanılması için harekete
geçtikleri dönemler olmuştur. Kriz dönemlerinde eğitime dönüş eğiliminin artmasının
yanında ekonominin gereklilikleri çerçevesinde yok olan mesleklerle birlikte yeni mesleklerin ortaya çıkması dinamik bir mesleki eğitim sistemine olan gereksinimi ortaya
çıkarmıştır. Bireylere anahtar becerilerin kazandırılması ile istihdam edilebilirliklerinin
artırılması önemli hale gelmiştir.
Mesleki ve teknik eğitimin farklı doğası gereği uygulama ve teoriyi bir arada bulundurması gerekliliği bilgi, beceri ve yetkinliklere dayalı olarak yapılandırılması gerekliliğini ön plana çıkmıştır. Talep eden herkesin yeni beceriler edinebilmesinin sağlanması,
yenilikçiliğin ve girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, meslekler arasında
geçişlerin sağlanması ve yeni mesleğe uyum sağlama yeteneğinin kazandırılması ancak
güçlü bir mesleki ve teknik eğitim sistemi ile mümkündür.
Türkiye’nin çeşitli endekslerdeki sıralaması incelendiğinde, Tablo 1’de Türkiye’nin
Küresel Rekabet endeksinde 148 ülke içerisinde 44. sırada, Bilgi Ekonomisinde ise 145
ülke içerisinde 69.sırada olduğu görülmektedir. Gelişmekte olan ülkeler içerisinde değerlendirilen Türkiye’nin yenilik endeksi sıralamasında da ortalarda yer aldığı görülmektedir.

Tablo 1: Endekslerde Türkiye
Türkiye
ABD
Çin
G.Kore
Brezilya
Malezya
Meksika
Ülke sayısı

Küresel Rekabet Endeksi* Bilgi Ekonomisi Endeksi** Yenilik Endeksi***
44
69
68
5
12
5
29
84
35
25
29
18
56
60
64
24
48
32
55
72
63
148
145
142

*Global Competitiveness Report, Dünya Ekonomik Forumu, 2013
**Knowledge Economy Index, Dünya Bankası, 2012
***Global Innovation Index, INSEAD ve WIPO,2013
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Dünya’da ve Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim sistemleri, küresel yenikliklere
ve değişimlere açık, işgücü piyasası analizlerine dayalı, bireyi istihdama yönlendiren, yeterliliğe dayalı ve hareketliliği esas alan bir yapıya doğru ilerlemektedir. Uluslararası kuruluşlar mesleki eğitimi; işgücü piyasalarının ihtiyaç ve taleplerini de kapsayacak şekilde
gerçekleştirilmesi, okul, kurum ve sektör ile iş birliği içerisinde katılımcı bir anlayışla
yapılması, öğrencileri, ulusal ve uluslararası istihdamlarına imkân sağlayacak şekilde yetiştirmesi, eğitimin arz ve talep dengesi çerçevesinde yapılması ve erişimine ilişkin tüm
engellerin kaldırılması, eğitim programları hazırlanırken ulusal yeterliliklerin yanı sıra
uluslararası standartların ve yeterliliklerin de dikkate alınması ve mesleki eğitimin sürekli
geliştirilmesi ve kalitesinin yükseltilmesi çerçevesinde ele almaktadırlar.
2.1. Türkiye’de Mevcut Durum
Türkiye’de eğitim sistemi; örgün (formal), serbest (informal) ve yaygın (non-formal) eğitim olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Örgün eğitim belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı
altında yapılan düzenli eğitimdir. Örgün eğitim; okulöncesi, zorunlu ve dört yıl süreli
ilkokullar, zorunlu ve dört yıl süreli ortaokullardan oluşan ilköğretim kademesi, zorunlu
ve dört yıl süreli liselerden oluşan ortaöğretim kademesi ve yükseköğretim olarak temelde beş kademeden oluşmaktadır.
Meslekî ve teknik ortaöğretim, 9. sınıf ortak (Anadolu Sağlık Meslek Liseleri hariç) olmak üzere çeşitli programlar uygulayan meslekî ve teknik liselerden oluşmaktadır.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına öğrenci kabul edilmesi okul türü ile seçilecek
alan ve dalların özelliklerine göre farklılıklar göstermektedir. Öğrencilere okul türü, program, alan ve dallarına göre diplomalar verilmektedir.
Yaygın eğitim ise, örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya herhangi bir eğitim kademesini bitirmiş vatandaşları, genel veya
mesleki ve teknik eğitim alanlarında eğitmek amacıyla örgün eğitim ile birbirini tamamlayacak, aynı vasıfları kazandırabilecek ve birbirinin her türlü imkânlarından yararlanacak biçimde bir bütünlük içinde düzenlenen eğitimdir. Örgün eğitim sisteminin dışına
çıkmış bireylere 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile çerçevesi belirlenmiş olan çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi çeşitli eğitim kurumlarında yapılmaktadır. Örgün ve yaygın
eğitim kurumlarında verilen eğitimle edinilmeyen bir amaç veya niyet olmaksızın serbest
olarak kazanılan öğrenmeden, bilinçli ve niyetlenmiş öğrenmeye kadar deneyime dayalı
her türlü öğrenme serbest eğitim olarak tanımlanmaktadır.
2.1.1. Mesleki ve Teknik Eğitimde Okul Türleri ve Okullaşma
2.1.1.1. Mesleki ve Teknik Eğitimde Okul Türleri
Örgün eğitimde mesleki ve teknik eğitim ortaöğretim kurumları uyguladıkları programlar bakımından farklılık göstermektedir. Tablo 2’de 7 kategori altında ele alınan eğitim kurumlarının uyguladıkları programlar özetlenmiştir.
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Tablo 2: Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Türleri
Teknik
ve
Endüstri Meslek
Lisesi
• Anadolu Teknik
Lisesi
• Anadolu Meslek
Lisesi
• Teknik Lise
• Endüstri Meslek
Lisesi
• Denizcilik
Meslek Lisesi
• Denizcilik
Anadolu Meslek
Lisesi
• Tarım Meslek
Lisesi
• Tarım Anadolu
Meslek Lisesi
• Tapu Kadastro
Meslek Lisesi

Kız Teknik
ve
Meslek
Lisesi
• Anadolu
Kız Teknik
Lisesi
• Anadolu
Kız Meslek
Lisesi
• Kız
Teknik
Lisesi
• Kız
Meslek
Lisesi

Otelcilik ve
Turizm
Meslek
Lisesi
• Anadolu
Otelcilik
ve Turizm
Meslek
Lisesi
• Otelcilik
ve Turizm
Meslek
Lisesi

Ticaret
Meslek
Lisesi
• Ticaret
Meslek
Lisesi
• Anadolu
Ticaret
Meslek
Lisesi
• Adalet
Meslek
Lisesi
• Anadolu
İletişim
Meslek
Lisesi

Sağlık
Meslek
Lisesi
• Anadolu
Sağlık
Meslek
Lisesi
• Sağlık
Meslek
Lisesi

Mesleki
ve Teknik
Eğitim
Merkezi
• Mesleki
ve Teknik
Eğitim
Merkezi

Çok
Programlı
Lise
• Lise
Programı
• Meslek
Lisesi
Programı
• İmamHatip Lisesi
Programı

2012-2013 eğitim-öğretim yılında 62 alanda açılan 226 dalda mesleki ve teknik
eğitim verilmektedir. Mesleki teknik eğitim alanları Tablo 3 ’de verilmiştir.

Tablo 3: Mesleki Teknik Eğitim Alanları
1. ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

32. KİMYA TEKNOLOJİSİ
33. KONAKLAMA ve SEYAHAT
HİZMETLERİ
34. KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ
35. LABORATUVAR HİZMETLERİ

2. ADALET
3. AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ
4. ANESTEZİ VE REANİMASYON
5. AYAKKABI VE SARACİYE
TEKNOLOJİSİ
6. BAHÇECİLİK
7. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
8. BİYOMEDİKAL CİHAZ
TEKNOLOJİLERİ

36. MAKİNE TEKNOLOJİSİ
37. MATBAA TEKNOLOJİSİ
38. METAL TEKNOLOJİSİ
39. METALURJİ TEKNOLOJİSİ
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Tablo 3: Mesleki Teknik Eğitim Alanları (devam)
9. BÜRO YÖNETİMİ

40. METEOROLOJİ
41. MOBİLYA VE İÇ MEKÂN
TASARIMI
42. MOTORLU ARAÇLAR
TEKNOLOJİSİ
43. MUHASEBE VE FİNANSMAN
44. MÜZİK ALETLERİ YAPIMI
45. ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ
46. PAZARLAMA VE PERAKENDE

10. ÇEVRE SAĞLIĞI
11. ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
12. DENİZCİLİK
13. DİŞ PROTEZ
14. EĞLENCE HİZMETLERİ
15. ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ
16. ELEKTRİK- ELEKTRONİK
TEKNOLOJİSİ
17. ENDÜSRİYEL OTOMASYON
TEKNOLOJİLERİ
18. GAZETECİLİK
19. GEMİ YAPIMI

47. PLASTİK TEKNOLOJİSİ
48. RADYOLOJİ
49. RADYO TELEVİZYON
50. RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ
51. SAĞLIK HİZMETLERİ
SEKRETERLİĞİ
52. SANAT VE TASARIM
53. SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ

20. GIDA TEKNOLOJİSİ
21. GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
22. GRAFİK VE FOTOĞRAF
23. GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM
HİZMETLERİ
24. HALKLA İLİŞKİLER VE ORG.
HİZMETLERİ

54. TARIM TEKNOLOJİSİ
55. TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

56. TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE
İKLİMLENDİRME
26. HASTA VE YAŞLI VE HİZMETLERİ 57. TIBBİ LABORATUVAR
27. HAYVAN SAĞLIĞI
58. UÇAK BAKIM
28. HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
59. ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
60. YENİLENEBİLİR ENERJİ
29. HEMŞİRELİK
TEKNOLOJİ.
30. İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
61.YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
31. İTFAİYECİLİK VE YANGIN
62. TASARIM TEKNOLOJİLERİ
GÜVENLİĞİ
25. HARİTA-TAPU-KADASTRO

Kaynak: MEGEP (2013)

Bu çerçevede öğrencilerin meslek liselerine yerleştirilmesinde okul türüne, seçilecek alan ve dallara göre farklı kriterler uygulanmaktadır. Örgün mesleki ve teknik eğitimde 9. Sınıf (Anadolu Sağlık Meslek Liseleri hariç) ortak olmak üzere, 9. Sınıfı bitiren
öğrenciler alan tercihi yapmaktadırlar. Meslek lisesi ve teknik liselerin 10. sınıfında alan,
11 ve 12. sınıfta ise dal seçimi yapılmaktadır.
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Yaygın eğitimde ise çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimleri 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir. Kanuna göre 14 yaşını doldurmuş ve on dokuz
yaşından gün almamış olan kişiler çıraklık eğitimine alınmaktadır. On iki yıllık zorunlu
eğitime geçilmesi ile birlikte çıraklık eğitimine devam etmek isteyenlere açık öğretim
lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıt olma zorunluluğu getirilmiştir. Yaygın eğitimde çıraklık ve kalfalık eğitimleri mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir. Bu merkezlerde çıraklık ve kalfalık eğitimlerinin yanı sıra usta öğreticilik ve meslek kursları da
düzenlenmektedir.
2.1.1.2. Mesleki ve Teknik Eğitimde Okullaşma
Son yıllarda hem mesleki ve teknik eğitimde okullaşma oranlarının artırılması hem
de mesleki eğitimin niteliğinin yükseltilmesi konularında önemli adımlar atılmıştır. Özellikle okullaşma oranlarında yıllara göre artış sağlandığı görülmektedir. Tablo 4’de son beş
yıl içerisinde genel ortaöğretim ve mesleki ve teknik ortaöğretim okullaşma oranlarına
yer verilmiştir.

Tablo 4: Ortaöğretim Yıllar İtibarıyla Okullaşma Oranları
Öğrenci Sayısı
(Bin)

Brüt Okul Oranı
(yüzde)(5)

Öğrenci Sayısı
(Bin)

Brüt Okul Oranı
(yüzde)(5)

Öğrenci Sayısı
(Bin)

Brüt Okul Oranı
(yüzde)(5)

2012-2013

Brüt Okul Oranı
(yüzde)(5)

2011-2012

Öğrenci Sayısı
(Bin)

2010-2011

Brüt Okul Oranı
(yüzde)(5)

2009-2010

Öğrenci Sayısı
(Bin)

2008-2009

Ortaöğretim (2)
3837
a) Genel Lise
2272
b) Mesleki ve Teknik Eğitim 1565

76,6
45,4
31,3

4240
2421
1819

84,2
48,1
36,1

4749
2676
2072

89,7
50,6
39,1

4756
2666
2090

92,6
51,9
40,7

4995
2725
2269

96,8
52,8
43,9

Kaynak: MEB (2013a)
*Açık ilköğretim ve açık lise öğrencileri dâhildir.

Bu artışta 1999 yılında alınan politik bir kararla yükseköğretime geçişte meslek
lisesi mezunlarına uygulanan katsayı farklılığının neden olduğu öğrenci sayılarındaki
hızlı düşüşün olumsuz etkilerinin ortadan kalkmaya başlaması neden olarak görülebilir.
1999 yılında yapılan düzenleme ile üniversiteye giriş sınavı çift aşamadan tek sınava
indirilmiş, ağırlıklı orta öğretim başarı puanı sistemine geçilmiştir. Bu sistem çok kabaca üniversiteye girişte meslek liselerine diğer genel lise mezunlarına göre daha düşük
katsayı uygulayan bir sistemdir. Bu düzenleme meslek lisesi mezunlarının üniversiteye
giriş şansını azaltmıştır. Katsayı uygulamasının da özellikle imam hatip, endüstri meslek
ve teknik liselerde ve ticaret turizm liselerinde öğrenci sayısını olumsuz etkilediği görülmektedir (Kenar, 2010). 2011-2012 eğitim öğretim yılında katsayı uygulaması tamamen
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kaldırılmış olmasına rağmen mesleki ve teknik eğitimin tercih edilmesi noktasında olumsuz etkilerinin bir süre daha devam edeceği düşünülmektedir.
Mesleki eğitim sisteminde en önemli dönüm noktalarından birisi 1998 yılından sonra yaşanmıştır. Bu konu ile ilgili MESS Eğitim Vakfı tarafından 2010 yılında yapılan bir
çalışmada; son 11 yılda mesleki ve teknik lise öğrenci sayılarında önemli değişikliklerin
yaşandığı vurgulanmış, 1997-98 öğretim yılında orta öğretim öğrencileri içinde mesleki
ve teknik liselerde okuyan öğrencilerin oranının % 45,2, genel liselerde okuyan öğrencilerin oranının % 54,8 olduğu ifade edilmiştir. Bu oranın izleyen yıllarda düzenli olarak
azaldığı ifade edilerek, 2002-03 öğretim yılında gelindiğinde mesleki ve teknik liselerde
okuyan öğrencilerin orta öğretimdeki oranının %32,6’ya indiği belirtilmiştir. Özellikle
2002-2003 eğitim öğretim yılından sonra mesleki ve teknik liselerdeki öğrenci sayısında
ciddi artış olduğu da görülmektedir.
Mesleki ve teknik eğitimde bulunan okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayıları ile
öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayılarının okul türüne göre dağılımı Tablo
5’de verilmiştir. Tabloda görüleceği üzere, bu okullarda öğrenci sayıları yıllar içerisinde
önemli artış göstermiştir.

Tablo 5: Genel ve Mesleki Eğitimde Yıllara Göre Öğrenci Sayıları
Yıllar
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Toplam Öğrenci
Sayısı
2.579.819
3.023.602
3.014.392
2.949.449
3.258.254
3.386.717
3.245.322
3.837.164
4.240.139
4.748.610
4.756.286
4.995.623

Genel Orta
Öğretim
1.673.363
2.038.027
1.963.998
1.937.055
2.075.617
2.142.218
1.980.452
2.271.900
2.420.691
2.676.123
2.666.066
2.725.972

Mesleki ve Teknik
Orta Öğretim
906.456
985.575
1.050.394
1.012.394
1.182.637
1.244.499
1.264.870
1.565.264
1.819.448
2.072.487
2.090.220
2.269.651

(%)
35,1
35,8
34,8
34,3
36,3
36,7
39,0
40,8
42,9
43,6
43,9
51,0

Kaynak: MEB(2013a)

Eğitim istatistikleri incelendiğinde 2003-2004 öğretim yılı ile birlikte mesleki ve
teknik eğitime ilginin arttığı görülmektedir. Bu tarihten itibaren sürekli bir artış trendi
gözlenmektedir. 2002-2003 eğitim öğretim yılında Mesleki Eğitimin toplam orta öğre8

timdeki oranı % 35,8 iken 2012-2013 eğitim öğretim yılında Mesleki Eğitim öğrencilerinin genel eğitim öğrencilerine oranı %51’e yükselmiştir.
Mesleki ve teknik eğitimde öğrenci, öğretmen ve derslik sayılarının okul türleri itibariyle dağılımı Tablo 6’da verilmiştir. Endüstri meslek liseleri ve kız meslek liselerinin
okul ve öğrenci sayısı bakımından diğer meslek liselerine göre en büyük yoğunluğu oluşturan okullar olduğu görülmektedir. Derslik başına düşen öğrenci yoğunluğunun Anadolu
teknik liselerinde oldukça fazla olduğu dikkati çekmektedir.

Tablo 6: Mesleki ve Teknik Eğitimde Öğrenci, Öğretmen ve Derslik Sayılarının
Okul Türüne Göre Dağılımı (2012)

MESLEKİ VE TEKNİK
ORTAÖĞRETİM

Okul Türü
Endüstri Meslek Lisesi
Çok Programlı Lise
Anadolu Teknik Lisesi
Anadolu Meslek Lisesi
Kız Meslek Lisesi
Ticaret Meslek Lisesi
Mesleki ve Teknik
Eğitim Merkezi
Anadolu Otelcilik ve
Turizm M. L.
Diğer Meslek Liseleri
Açık öğretim Lisesi
MESLEKİ VE TEKNİK
ORTAÖĞRETİM TOPLAMI
ORTAÖĞRETİM TOPLAM

Okul Öğrenci Öğretmen Derslik
Sayısı Sayısı
Sayısı
Sayısı
626 458.150
39.247 12.378
615 181.521
11.824
7.656
530
99.970
2.059
741
436
49.794
2.774
1.039
440 203.676
16.751
6.537
389 238.724
14.024
6.309

Öğrenci/ Öğrenci/
Öğretmen Derslik
Oranı
Oranı
11,7
37,0
15,4
23,7
48,6
134,9
18,0
47,9
12,2
31,2
17,0
37,8

97

39.804

3.252

1.549

12,2

25,7

125

32.748

2.884

1.528

11,4

21,4

1803
*

310.450
244.669

16.400
*

6.872
*

18,9
*

45,2
*

5061 1614837

109215

44609

14,8

36,2

9384 3824549

232517 118433

16,4

32,3

Kaynak: MEB (2013a)

OECD verilerine bakıldığında meslekî ve teknik eğitimin ortaöğretim içindeki
payının ülkelere göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Ortaöğretim düzeyinde meslekî
ve teknik eğitim OECD ortalaması %44; Kanada’da %5,6, Japonya’da %22,3, Kore’de
%21,3, Almanya’da % 48,6, ve 21 AB ülkesi ortalaması ise % 50,4 seviyesindedir.
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48,6
48,9
50,4
52,6
55,2
60,0
61,4
65,1
65,4
69,1
69,6
70,4
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Grafik 1: OECD Ülkelerinde Ortaöğretim Düzeyindeki Mesleki Eğitimin Payı (%)

Mesleki teknik eğitime olan talebin yıllar içinde artış göstermesinin pek çok sebebi
olmakla birlikte bunlardan birisi büyüyen ekonominin işgücüne artan talebi olarak ifade
edilmektedir. Kriz sonrası 2002-2007 yılları arasında yıllık ortalama büyüme oranı 7,3
olarak gerçekleşmiştir. Büyüyen imalat sanayi söz konusu dönemde 727 bin ilave istihdam oluşturmuştur. Büyüme döneminde özellikle Marmara bölgesinde meslek liselerine
yoğun talep olmuş, bu talep kapasite yetersizliğinden dolayı karşılanamamıştır (Kenar,
2010).
Mesleki orta eğitime olan ilgi artışının bir diğer sebebi ise 2003 yılında MYO’lara
sağlanan sınavsız geçiş imkânı olduğu ifade edilmektedir. Sınavsız geçişe ilişkin değerlendirmelere ilerleyen bölümlerde yer verilecektir.
2.2. Mesleki ve Teknik Eğitimi Yapılandırma Çalışmaları
Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin köklü bir geçmişi olmasına karşın devlet
politikası olarak ele alınmaya başlanması 1927 yılında Millî Eğitim Bakanlığının görev
ve hizmet alanı kapsamına alınmış olmasıyla gerçekleşmiştir. Bu tarihten itibaren mesleki
ve teknik eğitimin düzenlenmesine ve geliştirilmesine yönelik çeşitli politikalar geliştirilmiştir.
Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin geliştirilme çabaları içerisinde tarihsel süreçte ağırlıklı olarak üç eğitim modelinin ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlar: Tamamı
okul içerisinde olmak üzere tam zamanlı meslek eğitimine ağırlık veren “Okul Merkezli” modeller; çıraklık eğitiminde uygulanan tam zamanlı olarak işletmelerde sürdürülen
“İşletme Merkezli” modeller ve okul-işletme ortaklığına dayalı işbirliği modelleri (dual
sistem). Bu üç eğitim modelini de Türkiye’nin mesleki ve teknik eğitim sistemi içerisinde
görmek mümkündür (Adıgüzel ve Berk, 2009).
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Devlet politikası haline gelen mesleki ve teknik eğitimi yapılandırma girişimleri
tarihsel süreç içerisinde birçok kez farklı modeller çerçevesinde yeniden ele alınmıştır.
Uzun yıllar okul merkezli bir model doğrultusunda yapılandırılmış olan mesleki ve teknik ortaöğretim sistemi, 1977–1978 öğretim yılında başlatılan ve pilot bölgelerde uygulanan “Okul Sanayi Ortaklaşa Eğitim Projesi (OSANOR)” ile değişmeye başlamıştır.
Proje mesleki-teknik ortaöğretim kurumlarının iş dünyası ile daha fazla ortak çalışma
alanlarının geliştirilmesini sağlamıştır. OSANOR projesinin kapsamının ülke geneline
yaygınlaştırılması ile 1982-1983 yılları arasında Mesleki ve Teknik Eğitim Projesi (METEP) uygulanmıştır.
Mesleki teknik ortaöğretimdeki önemli dönüm noktalarından bir diğerini ise 1986
tarihli 3308 sayılı Kanun oluşturmaktadır. Bu kanun ile mesleki-teknik ortaöğretim kurumları okul işletme işbirliğine dayalı olarak yeniden yapılandırılmışlardır. Bu dönemden
sonra, mesleki-teknik ortaöğretimin geliştirilmesine yönelik projeler hızlanmıştır. “Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Projesi (METGE)” ve “Mesleki Eğitim ve Öğretim
Sisteminin Güçlendirilmesi (MEGEP)” projeleri bu dönemde başlatılan önemli projelerdendir (Adıgüzel ve Berk, 2009).
1993 yılında uygulanan Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Projesi (METGE)
ile okul sanayi işbirliğinin eğitim müfredatına yansıtılması için modüler esasa göre geliştirilen eğitim programlarına işletmelerin eğitim gereksinimlerinin yansıtılarak, okullarda
kazandırılan becerilerle, işletmelerin bekledikleri beceriler arasında uyum sağlamak hedeflenmiştir.
2000’lı yıllarında başına gelindiğinde ise bu alanda en kapsamlı projelerden biri
olan “Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP)” başlatılmış ve 5 yıl sürmüştür. Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyeliği çerçevesinde önemli bir yere
sahip olan mesleki ve teknik eğitim bu tarihten itibaren reform süreci içerisine girmiştir.
MEGEP ile, uygulanacak olan reformun iş dünyası ve mesleki ve teknik okulları arasındaki ilişkileri güçlendirmesi ve mesleki eğitim sisteminin kalitesini geliştirerek Ulusal
Yeterlik Sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir.
Günümüzde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanan eğitim programlarının çerçevesi MEGEP çıktıları doğrultusunda şekillenmiştir. Söz konusu proje ile
ulusal mesleki yeterliklerin belirlenmesi bu yeterliklere dayalı modüler sistemin kurulması çalışmaları başlatılmıştır.
25.08.2011 tarih ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile önceden farklı genel müdürlükler altında faaliyet gösteren mesleki ve teknik orta öğretim kurumları Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü altında faaliyet göstermeye başlamış ve
görev alanı yeniden tanımlanmıştır. Bu durum daha önceki dağınık görüntünün ortadan
kalkması açısından önemli bir gelişmedir. Bu düzenlemeye göre Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün görevleri:
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• Meslekî ve teknik eğitim ve öğretim veren okul ve kurumların yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak,
• Meslekî ve teknik eğitim ve öğretim veren okul ve kurumların eğitim ve öğretim
programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve
Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak,
• Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, meslekî eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmektir.
Ülkemizde mesleki eğitim alanında son yıllarda gerek projeler kapsamında gerekse
uygulanan politikalar çerçevesinde çok önemli gelişmeler sağlanmış olmasına rağmen,
geçmişten gelen sorunlarla birlikte halen çözülmesi gereken birçok problem bulunmaktadır. Bu sorunların ortaya konulması için sayısız çalışma yapılmış, çözüm önerileri ortaya
konulmuştur. Mesleki Eğitimde yapılacak değişiklerin öğrenciye ve dolayısıyla iş hayatına yansıması için yapısal reformlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Üretim ve ihracatla büyüme modelini benimsemiş olan Türkiye’de mesleki eğitimin beklenilen düzeye çıkması ülke kalkınması için önemlidir, çünkü mezunlar doğrudan
üretim ve hizmet süreçlerine katılacak, mal ve hizmetlerin kalitesi artacaktır. Bu bakımdan sorunların tespiti ve çözümü ancak tüm tarafların katılımı ile mümkün olabilecektir.
2.3. Milli Eğitim Şurası Kararları ve 2023 Hedeflerine İlişkin Bazı
Değerlendirmeler
Türkiye’nin Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılında çağdaş, gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşması, dünyada ilk on büyük ekonomi içerisinde yer alması hedeflenmektedir.
Bu hedeflere ulaşmak için eğitimin de bu doğrultuda organize edilmesi gerekmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak 2023 Vizyonu çalışmasında aşağıdaki
hususlar yer almaktadır:
2023 yılı nüfus projeksiyonlarında okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağ nüfusları karşılaştırıldığında artışın görülmeyeceği az da olsa bir düşüş olduğu görülmektedir. Buna göre mevcut durumdaki derslik ve okul ihtiyacı nüfusa göre artmayacağı ancak
göç olayları nedeniyle bazı bölgelerde yerel derslik ve okul ihtiyacı ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir.
Büyük değişimlerin yaşandığı dünyada, kişileri hayata hazırlama görevini yüklenen
eğitim sistemlerinin değişmeden olduğu gibi kalmaları ve bu şekilde görevlerini yerine
getirebilmeleri mümkün değildir. Ülkemizde tüm alanlarda, çok geniş bir yelpazede olduğu gibi eğitimin tüm bileşenlerinde de bir dönüşüm ve gelişim süreci yaşanmaktadır.
Türkiye demografik açıdan genç bir nüfusa sahiptir. Bir taraftan büyük bir fırsat
olarak görülmesi gereken bu husus, aynı zamanda genç iş gücünün eğitiminin önemini
de ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu genç iş gücünün hangi alanlarda mesleki gelişime
ihtiyaç duyduklarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara göre eğitim planlarının yapılması
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gerekir. Bu arada piyasanın, sektörün taleplerine uygun nitelikte vasıflı iş gücünün yetiştirilmesi esastır.
Bir ülkenin demografik yapısı sektörleri şekillendiren en önemli unsurlardan birisidir. Türkiye gelişmiş ülkelere göre nüfus artış hızı yüksek bir ülkedir. Bu durum her yıl
büyüyen oranda nüfusun ihtiyaçlarını da artırmakta ve çeşitlendirmektedir. Artan nüfusa
yeterli iş imkânlarının oluşturulamaması ise işsizliğe neden olmaktadır
Dünya, gelecekte ekonomik ve sosyal alanda insanlığın geleceği ile ilgili demografik bir dönüşüm geçirecektir. Bu dönüşümün en önemli dinamikleri doğum oranlarının
düşmesi, yaşam sürelerinin uzaması ve yaşlı nüfusun artmasıdır. Türkiye de orta vadede
demografik bakımdan bu dönüşümü hissetmeye başlayacaktır.

Tablo 7: Nüfus Projeksiyonları (2013-2075)
Yaş Grubu

2013

2023

2050

2075

Nüfus

%

Nüfus

%

Nüfus

%

Nüfus

%

0-14

18.751.164

25

17.854.319

21

14.694.508

16

13.026.803

15

15-64

51.852.082

68

57.768.287

69

59.296.228

63

51.472.952

58

65+

5.878.603

8

8.624.483

10

19.484.834

21

24.672.343

28

Toplam

76.481.849

100

84.247.089

100

93.475.570

100

89.172.098

100

Kaynak: TÜİK

Projeksiyonlar, Türkiye’de demografik geçiş döneminin ikinci aşamasının yaşandığını göstermektedir. 2000-2025 yıllarını kapsayan bu aşamada nüfus artış hızı yavaşlama
eğilimindedir. Bu süreçte, çalışabilir yaştaki nüfus (15-64) artacak ve toplam nüfus içinde
en geniş orana ulaşacaktır. Türkiye, 2025 yılından itibaren demografik sürecin üçüncü
ve son aşamasına girecektir. Bu süreçte nüfus artış hızı sıfırlanacak ve sonra gerileme
başlayacağı tahmin edilmektedir. 2023 yılında nüfusun 84 milyonu bulacağı bunun yüzde
69’unu çalışma çağı içinde bulunan 15-64 yaşındakilerin oluşturacağı tahmin edilmektedir. 2075 yılına gelindiğinde ise nüfusun 89 milyona ulaşması ve çalışma çağı nüfusunun
da yüzde 58’lik bir dilimi oluşturması beklenmektedir.
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Şekil 1: Demografik Değişimin Nüfus Piramidine Etkisi 2011-2050
2011 ADNKS (shaded) & BM orta 1.85
80+

Erkek

Kadın

2050

75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54

2011

45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Kaynak: TÜİK

Percentages

Demografik değişim eğitimin amaçlarında, yöntemlerinde ve araçlarında da değişimi kaçınılmaz hale getirecektir. İhtiyaçlar, beklentiler değişecektir. Yeni meslekler ortaya
çıkacaktır. Bu demografik dönüşümün, işgücü piyasası üzerine önemli etkileri olacaktır.
Çalışabilir yaştaki nüfusun artması iş gücü arzını artıracaktır. Artan iş gücünün yeterli
mesleki eğitim vererek istihdam edilebilmesi halinde Türkiye hızlı kalkınan bir ülke olacaktır. Artan işgücüne istihdam imkânı yaratılamazsa işsizlik daha da artacak demektir
(MEB, 2011).
Eğitim politikalarının şekillenmesinde, eğitime ilişkin alanların enine boyuna tartışılmasında, en geniş katılımlı kararların alınmasında 1939 yılından beri uygulanan Milli
Eğitim Şuraları geleneği çerçevesinde 18. Milli Eğitim Şurası 1-5 Kasım 2010 tarihleri
arasında gerçekleştirilmiştir. 18. Milli Eğitim Şurası aynı zamanda 2023 vizyonuna ulaşmak için bir basamak olarak değerlendirilmektedir. 18. Millî Eğitim Şûrasında Mesleki
ve Teknik Eğitim ile ilgili alınan kararlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir:
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanabilmesi
için, yeni kurulan turizm fakültesi, sanat ve tasarım fakültesi ile teknoloji fakültesi öğrencileri ile çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü öğrencilerinin YÖK’ün belirlediği kriterler
çerçevesinde pedagojik formasyon eğitimi almaları sağlanmalı, çocuk gelişimi ve eğitimi
öğretmen ihtiyacı için sağlık bilimleri fakülteleri bünyesinde bir bölüm açılmalı, bu fakülteler dışında kalan alanlarda, öğretmen ihtiyacı eğitim fakülteleri tarafından karşılanmalıdır.
Öğretmenlerin gelir düzeyi ve statülerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalara hız
verilmeli; öğretmen istihdamında kadrolu, sözleşmeli, ücretli, vekil öğretmenlik gibi
farklı uygulamalar kaldırılarak tüm öğretmenlerin kadrolu olarak istihdamı sağlanmalı;
mevcut sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmeli; başarılı öğretmenler ödüllendiril14

meli, ayrıca zorunlu hizmet bölgelerinde çalışanlara “zorunlu bölge hizmet tazminatı”
ödenmelidir.
Okul binalarının tasarlanmasında teknolojik ve bilişim altyapı göz önünde bulundurulmalı, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında atölyeler modüler sisteme uygun
hâle getirilmelidir.
Mesleki ve teknik ortaöğretime erişimi artırmak amacıyla 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği öğrencilere ödenmesi gereken ücretin, yurt genelinde (yaşına uygun
asgari ücretin % 30’dan az olmamak üzere) kamu ve özel sektörde uygulanmasında karşılaşılan sorunlar giderilmeli, işletmelerde beceri eğitimi yapan öğrencilerin sosyal güvenlik hakları iyileştirilmelidir.
Genel ortaöğretim ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki dersler ve haftalık ders saati sayısı azaltılmalı, teneffüs süreleri artırılmalı, ayrıca mesleki ve teknik
ortaöğretimde uygulama derslerine daha fazla ağırlık verilmelidir.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında; okul, alan ve bölümler işgücü piyasası, ihtiyaç analizi sonuçları ve bölgesel ihtiyaçlara göre sektöre yakın mekânlarda, mesleki eğitim kampüsleri şeklinde açılmalı, okulların yönetimi ayrı ayrı olmalı, yemekhane,
kantin, laboratuvar, atölye, sosyal tesisler, kütüphane vb. fiziki yapılar daha verimli ve
etkili biçimde kullanılmalıdır.
• Mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencileri için akademik ve mesleki alanda yapılmalı, öğrenciler alanı ile ilgili yükseköğretim kurumlarına yerleştirilirken sonuçlar birlikte değerlendirilmeli, mezunların kendi alanlarındaki yükseköğretim programları yeniden
belirlenerek yükseköğretime geçişte ek puan verilmelidir.
• Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunlarına uzun vadeli faizsiz işletme
kredisi verilmesi ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.
• Rehber öğretmenlerin erişim ve yönlendirmeyle ilgili konularda daha etkin rol
almaları için görev alanları yeniden belirlenmelidir.
• Eğitim sistemimizde yönlendirme hizmetleri, okul öncesinden yükseköğretime
kadar tüm eğitim kademelerinde etkin olarak yaygınlaştırılmalı, mevcut Yöneltme Yönergesi revize edilmelidir.
• Yönlendirme hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için öğrenciler ve
ailelerine; yetenek, ilgi ve mesleki doyum arasındaki ilişki konusunda farkındalık kazandırılmalı, ailelerin ve tüm öğretmenlerin yöneltme sürecine aktif katılımları sağlanmalıdır.
• Yönlendirme süreçlerinde, gözlem sonuçlarıyla birlikte çeşitli performans değerlendirme araçları ve yetenek testleri dâhil olmak üzere psikolojik ölçme araçlarından etkin bir şekilde yararlanılmalıdır.
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• Öğrencileri yönlendirmede, izleme çalışması yapmak ve yönlendirme süreçlerinden doğabilecek hataları en aza indirmek amacıyla yönlendirildiği kurumda öğrencinin
performansı izlenmelidir.
• İlköğretim ve ortaöğretim boyunca eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik ve kariyer
danışmanlığı hizmetlerini de bünyesinde barındıracak, gelişimsel rehberlik anlayışı ile
kademeler arası geçişte yöneltme ve yönlendirme kararlarına dayanak teşkil edecek objektif verileri sistematik olarak derlemek, izlemek ve değerlendirmek üzere; öğrencilerin
akademik beceri, ilgi ve özel yetenek profillerini oluşturacak, zamanla öğretim sistemini
tek sınav odaklı olmaktan çıkaracak yeni bir model oluşturulmalıdır.
• Ulusal Mesleki Bilgi Sisteminin il ve ilçeler düzeyinde tanıtımı yapılarak aktif
kullanımı sağlanmalı; rehberlik ve araştırma merkezleri, mesleki rehberlik hizmeti sunumunda erişim merkezi hâline getirilerek gerekli destek verilmelidir.
• Rehberlik ve araştırma merkezlerinde kaliteli hizmetin sunulması, korunması ve
geliştirilmesi amacıyla üniversitelerin ilgili alanlarından mezunların yönetici olarak atanması için gerekli düzenleme yapılmalıdır.
• Milli Eğitim Şuraları çeşitli uzmanların katılımıyla bir dönemin değerlendirilmesini ve gelecek dönemin planlanması amacıyla toplanan bir danışma kuruludur. Şura
karalarının hayata geçirilmesi tamamen MEB yetkisindedir. Şura kararları kapsamlı bir
çalışmanın ürünü olduğundan gelecek dönemlerin iyi planlanması ve aksaklıkların giderilmesi açısından mutlaka hayata geçirilmelidir.
Bu doğrultuda çeşitli çalışmalar yapılmış ve kısmi iyileşmeler sağlanmıştır. T.C.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde “Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji 2023
Kongresi” 22-23 Mart 2012 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiş, kongrede istihdam
ve mesleki eğitim ilişkisi vurgulanmıştır. Mesleki eğitimin yalnızca eğitim müfredatı ile
sınırlı olmadığı ifade edilmiş, öğrenme stratejileri ve işbirliği vurgulanmıştır. Kongrede
ayrıca aşağıda yer verilen kararlar alınmıştır.
• Küreselleşme, bilgideki artış ve haberleşme teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte eğitimde hedef kayması meydana gelmiştir. Bilgi evreninde daha fazla fırsat ve tehdit ortaya çıkmıştır. Eğitimde yeni hedef; ekonominin rekabetinde sürekliliği sağlamak,
toplumda sosyal adaleti artırmaktır. Bu iki hedef hem geleneksel eğitim kültürünü hem de
işgücü ile ilgili eğitim kültürünü tartışmalı hale getirmiştir. Bilim metodolojisi müfredata
alınmalıdır. Hayat boyu öğrenme stratejileri geliştirilerek bilişim sektörüne yönelik faaliyetler yapılması son derece önemlidir.
• MTE okullarındaki bölümler ile hitap ettiği sektörler, üniversitelerde buluşmalıdır. Sektörlerin eğitim kurumlarına kapılarını açması beklenmektedir. Ancak üniversiteler
de kapılarını sektöre açmalı, eğitim salonları vb. eğitim imkânlarını, sanayinin hizmetine sunmalıdır. Mevcut durumda eğitim kurumları sürekli olarak sektörlerden yardım
(araç-gereç-istihdam) talep etmekte ve sektörler bu nedenle de eğitim kurumlarına uzak
kalabilmektedir. Dolayısıyla eğitim kurumları sadece talep eden değil, sektörler için bilgi
ve imkân da arz eden kurumlar haline gelmelidir.
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• Bir güç olarak “gençlik”, genç nüfus oranının fazlalığı, eğitimde niceliğin yanı
sıra nitelik ağırlıklı yöntemlerin kullanılması konularına ve gençlerin istidadına uygun
mesleklere yönlendirilebilmelerine önem veren kurumsal araçların geliştirilmesi gerekmektedir. Genç nüfusta yüksek işsizlik oranları sosyal karışıklıklara zemin hazırlayabileceği için etkin bir istihdam politikası uygulamak ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarını
karşılamak için mesleki eğitim sürecine azami ihtimam, iç güvenlik açısından da önem
arz etmektedir.
• Ulusal eğitim politikası paralelinde, yaşanan değişimler de dikkate alınarak ülke
ihtiyacına yönelik daha özel eğitim planlamaları yapılmalıdır. Devlet, üniversiteler, Mesleki Teknik Eğitim (MTE) okulları, araştırma kurumları, KOBİ’ler, kamu kurumları, sendikalar ve özel sektör arasında iş birliği ve eş güdüm sağlanmalıdır.
• Mesleki teknik eğitimin sorunlarını araştırıp çözecek akademik düzeyde bir enstitü kurulmalıdır. Mesleki teknik eğitim alanındaki proje ve faaliyetlere kamu kaynaklarından sağlanacak desteklerin, belirlenen stratejilere dayalı planlamalar çerçevesinde
yapılması gerekmektedir.
• MTE okullarının yönetim kurulları; organize sanayi bölgesi temsilcisi, okul aile
birliği başkanı, işçi sendikası temsilcisi ve okul yöneticisinden oluşturulmalıdır. Kurullarda kamu ağırlığı azaltılmalı ve kurullara işlevsellik kazandırılmalıdır. Özel sektör mesleki
eğitimin içine girmeli, meslek liselerinin özel sektöre devri değerlendirilmelidir. Mesleki
teknik eğitim okulları organize sanayi bölgelerinde açılmalıdır.
• Meslek liselerinin imaj sorunu giderilmeli, MTE okullarının “MTE Kolejleri”
olarak anılması değerlendirilmelidir. “herkes üniversite mezunu olmalı” yerine “herkes
meslek sahibi olmalı” anlayışının yaygınlaştırılması için rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmelidir. Mesleki eğitim ve öğretime dair; müfredat geliştirme, okul sistemlerini
planlama ve yönetme, akreditasyon vb. konularda uzun vadeli insani kalkınma stratejileri geliştirilmesi ve uygulama amacıyla kalıcı çalışma grupları ve/veya görev güçlerinin
oluşturulması son derece önemlidir. Mesleki eğitim toplumun belirli kesimlerince tercih
edilen bir alan olmaktan kurtarılmalıdır. Mesleki eğitimin gerekliliği ve gereksinimleri
konusunda medya kanalı ile bilgilendirmeler yapılmalı, mesleki eğitimin toplum nazarında önemi ve tercih edilirliği artırılmalıdır. Mesleki teknik eğitimdeki iyi örnekler yayılmalı ve teşvik edilmelidir.
• Yasal düzenlemeler yapılarak MTE okullarına daha esnek bir yapı kazandırılmalı
ve sanayi ile iş birliği geliştirilmelidir. MTE okulları mezunlarının işlevini artırmak için
sektöre iş başvurularında yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Okul
ve eğitim sistemleri daha da iyileştirilmeli, eğitim süresi uzatılmalıdır. Temel beceriler
verilmeli, devamlı öğrenme alışkanlığı kazandırılmalı, “eğitilmiş insan nasıl öğreneceğini öğrenen insandır” bilinci geliştirilmelidir.
• MTE okullarının orta öğretiminden yükseköğretime geçişte öğrencilere pozitif
ayrımcılık uygulanmalıdır. Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş uygulamasından vazgeçilmeli; mesleki uygunluk, mesleki yeterlilik, alan sınavları gibi ölçütlere dayalı öğren17

ci seçiminin yapılması tercih edilmelidir. Meslek yüksekokullarından, fakültelere geçişte
yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) model alınmalıdır.
• MTE okullarının fiziki altyapılarının, eğitim programlarının ve öğretmen niteliklerinin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Program değerlendirme çalışmaları üniversitelerdeki uzman akademisyenler tarafından yapılmalı ve hizmet içi eğitimlerde sektörden
gelen uzmanlardan destek alınmalıdır.
• MTE okullarında öğrencilere yabancı dil becerisi kazandırmaya önem verilmeli
ve Avrupa Birliği’nin öğrenci değişim programlarından faydalanılmalıdır. MTE okulları
öğretmenlerinin lisansüstü çalışma yapmaları ve yabancı dil becerileri geliştirmeleri de
desteklenmelidir.
• Mesleki eğitim sistemi bireyin potansiyelini kullanabileceği bir platforma dönüştürülmelidir. Mesleki teknik eğitim veren okullarda sanat ve estetik duygusunu besleyen bir
eğitim verilmelidir. Mezunların toplumsal ve kişisel prestij kazanımları ve özlük hakları
kuvvetlendirilmelidir. Uzun vadeli geri ödemeli cazip işyeri açma kredileri verilmelidir.
Mesleki eğitimde olmazsa olmazlardan biri de sertifikasyon ve akreditasyon olarak önümüze çıkmaktadır. Mesleki eğitim belli meslekleri dayatmamalı, geçişlere imkân
sunmalıdır. Müfredat oluşturulurken iş dünyasına da sorulmalıdır. Beklentiler eğitimin
çıktıları ile tam olarak örtüşmediğinden iş dünyası da önemli görevler üstlenmelidir.
2.4. Mesleki Teknik Eğitimde Öğretmen İstihdamı ve Mesleki Gelişimi
Mesleki ve teknik eğitimde görev alacak öğretmenlerin yetiştirilmesi ve istihdamı
süreçlerinde yıllar içinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Bunlardan en önemlisi 2009 yılında mesleki ve teknik eğitim fakültelerinin yeniden yapılanma sürecine girmesi ile bazı
yükseköğretim kurumları bünyesinde bulunan teknik eğitim fakülteleri, mesleki eğitim
fakülteleri, mesleki ve teknik eğitim fakülteleri, ticaret ve turizm eğitim fakülteleri ile Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesinin kapatılmasıdır. Bunun sonucunda mesleki ve teknik ortaöğretimin öğretmen ihtiyacının karşılanması için kapatılan fakülte mezunlarıyla
birlikte yeni kurulan teknoloji fakülteleri, sanat ve tasarım fakülteleri, turizm fakülteleri,
alanla ilgili diğer fakülteler ve yüksekokullardan faydalanılması düşünülmektedir.
Ancak, mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarına öğretmenin nasıl yetiştirileceği konusu herhangi bir esasa bağlanmamıştır. Daha önceden bu fakültelerin kapatılması
çalışmaları esnasında mesleki ve teknik orta öğretim için öğretmen yetiştirmek amacıyla
Mesleki ve Teknik Eğitim Bilimler Enstitülerinin kurulması tavsiye kararı olarak alınmış
olmasına rağmen bu konuda bu güne kadar herhangi bir adım atılmamıştır.
Mesleki teknik eğitimin geliştirilmesi kapsamında yapılan projelerden birisi olan
“Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi” ile, Türkiye’de mesleki ve teknik
eğitimde öğretmen yetiştirilmesi konusunda çeşitli reformlar yapılmıştır. Proje kapsamında:
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• Öncelikle öğretmenlerin meslek standartları geliştirilmiş ve bu standartlara dayalı
eğitim programları hazırlanmıştır.
• 6 alanda meslek standardı ve modüler eğitim programı geliştirme çalışması tamamlanmıştır.
• Geliştirilen programlar öğretmen yetiştiren fakültelerde pilot uygulamaya tabi tutulmuştur.
• Ulusal ve yerel düzeyde bir insan kaynakları gelişim stratejisi belirlenmiştir.
• Proje Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri, Mesleki ve Teknik Liseleri, sosyal
ortakları, STK’lar ve şirketler gibi ilgili tarafları teşvik etmeyi amaçlamıştır.
Bunlara ilave olarak;
• Öğretmenlerin gerekli görülen temel yeterlilikleri de dahil olmak üzere şeffaf ulusal öğretmen yetiştirme standartlarının yerleştirilmesi,
• Mutabık kalınan standartlara dayalı olarak hizmet öncesi ve hizmet içi mesleki
ve teknik öğretmen eğitimi (öğretmen yetiştirme) alanında yeni eğitim programlarının
geliştirilmesi,
• Mesleki ve teknik öğretmen eğitimi için kalite yönetimi çerçevesinin geliştirilmesi,
• Mesleki ve teknik öğretmen eğitimi konusunda strateji geliştirilmesine destek
sağlanması amaçlanmıştır (MTEM Raporu, 2006).
2.5. Performansa Dayalı Değerlendirme
Eğitimde performans değerlendirmesi, etkili ve kaliteli eğitime ulaşmada ön plâna çıkan konulardandır. Performans değerlendirme, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından;
önceden belirlenmiş kriterlere göre kaynakların; verimlilik, etkililik, tutumluluk ilkeleri
doğrultusunda yönetilip yönetilmediğini, kamusal sorumluluğun gereklerinin karşılanıp
karşılanmadığını görmek için kurumun ve personelinin faaliyetlerinin denetlenmesi olarak tanımlanır. Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında performansa dayalı değerlendirme ile aşağıdakiler amaçlanmaktadır (Ulutaş, 2011):
• Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek,
• Öğrencilerin gelişimlerini izlemek,
• Öğrencilerin gelişimlerine yönelik geri bildirimde bulunmak,
• Öğrenme güçlüklerini belirlemek,
• Öğretimin ve öğretim materyallerinin etkinliğini belirlemek,
• Gelecekteki öğrenme süreçlerini planlamaya veri sağlamak,
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• Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmak,
• Öğretim programlarının yeterliliğini belirlemeye bilgi sağlamak.
Performans değerlendirme kısaca, “bir görevde bulunan çalışanın görev gereklerini
belirlenen nicelik ve niteliklere uygun olarak yerine getirmesi” olarak tanımlanmaktadır.
Öğretmenler içinde performansa dayalı değerlendirme yapılmalıdır. Meslekte yükselme
performansa göre olmalıdır. Öğretmenlerin performanslarının değerlendirilmesi sonucunda elde edilen verilerin; öğretmen yetiştirme politikasının geliştirilmesinde; öğretmen
yetiştiren yükseköğretim kurumlarının programlarını gözden geçirmelerinde; öğretmen
adaylarının hizmet öncesi yetiştirilmesinde; eğitim-öğretim kurumlarının ihtiyacı olan
öğretmenlerin seçiminde; öğretmenlerin adaylık sürecinde ve hizmet içinde yetiştirilmelerinde; öğretmenlerin görevde yükselmelerinde ve terfilerinde; öğretmenler için, performansa dayalı bir ödüllendirilme ve ücret sistemi getirilmesinde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır (Paksoy, 2006).
2.6. Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi
Mesleki eğitimde aşılması gereken sorunlardan bir diğeri de mesleki yeterliliklerin
belgelendirilmesine ilişkin sorunlardır. Teknik ve meslekî eğitim standartlarının ve bu
standartları temel alan yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin yetkilendirme, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin
kural ve faaliyetler, Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin bütününü kapsamaktadır (5544
sayılı MYK Kanunu).
Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmek amacıyla 21.09.2006 tarihli ve 5544
sayılı Kanun ile kurulan ve ilerleyen yıllarda hızla fonksiyonel yapıya kavuşan Mesleki
Yeterlilik Kurumu Türkiye için yeni ve önemli bir kurumdur. 5544 sayılı MYK Kanunu
kapsamında Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin oluşturulması, geliştirilmesi ve güncelliğinin
korunmasına ilişkin işlemler MYK’nın sorumluluğuna verilmiş, kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterliliklerin UYÇ’ye dahil edileceği hüküm altına alınmış ve UYÇ kapsamı
itibariyle Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne dönüştürülmüştür.
Ulusal Yeterlilik Sisteminin ana unsurlarından olan Ulusal Meslek Standartlarının
taslakları, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen sektörü temsil
edebilecek yetkinliğe sahip kuruluşlar veya MYK’nın oluşturduğu çalışma grupları tarafından katılımcı bir anlayışla hazırlanmaktadır. Hazırlanan taslak meslek standartları
ilgili sosyal tarafların, eğitim sağlayıcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektörün görüşüne sunulmakta, eş zamanlı olarak ise MYK web sitesinde kamuoyu görüşü
yer almaktadır. Görüş ve öneriler doğrultusunda revize edilen nihai taslaklar, üçlü yapıda
oluşturulan ilgili MYK Sektör Komitelerinde incelenmekte, gerekli düzeltmeler sonrası
MYK Yönetim Kurulu onayını takiben Resmi Gazete ’de yayımlanarak Ulusal Meslek
Standardı niteliği kazanmaktadır. Meslek standartları eğitim müfredatlarının oluşturulmasında ve bireylerin mesleki yeterliliklerinin belirlenmesinde temel girdi oluşturmaktadır.
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Bu çerçevede, UYÇ Hazırlama Komisyonu ve UYÇ Hazırlama Çalışma Grubu
oluşturularak çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek;
görüş, öneri ve katkıları almak amacıyla 77 Kurum/Kuruluş temsilcisinin yer aldığı UYÇ
Danışma ve Değerlendirme Platformu oluşturulmuştur.
Ulusal meslek standartlarının hazırlanmasını takiben gerçekleştirilecek olan ulusal
yeterliliklerin hazırlanması süreci yine eğitim ve öğretim kurumları, iş piyasası ve ilgili
diğer tarafların katılımıyla gerçekleştirilmekte ve benzer süreçleri içermektedir. Hazırlanan yeterlilik taslakları MYK sektör komitesinin değerlendirme ve incelemesinin ardından MYK Yönetim Kurulu onayıyla ulusal yeterlilik olarak kabul edilmekte ve Ulusal
Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilmektedir. Ulusal yeterlilikler, sınav ve belgelendirme süreçlerinde, sınav materyali ile eğitim ve öğretim müfredatlarının ve materyallerinin geliştirilmesinde temel teşkil etmektedir (YOİKK, 2010).
Borat (2011) UMS’yi aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:
• Eğitim ile istihdam arasında doğru ilişkiyi kuran,
• Uluslararası kıyaslanabilirlik altyapısı oluşturan,
• Nitelikli işgücüne erişimi kolaylaştıran,
• Mesleki yeterliliklerin değerlendirilmesinde geçerlilik, güvenilirlik ve şeffaflığı
sağlayan,
• İlerleme yollarını daha açık hale getiren ve kariyer hareketliliğini destekleyen,
• Önceki öğrenmeyi tanıyan,
• İstihdamı, verimliliği ve ulusal rekabet gücünü arttıran,
• Bağımsız, şeffaf ve kalite güvencesi sağlanmış bir sistemdir.
MYK faaliyetleri çerçevesinde 2013 yılı itibariyle toplam 741 meslek standardının
hazırlanmasına yönelik işbirliği protokolü imzalanmış olup 644 taslak standardı hazırlanmıştır. Mayıs 2013 itibariyle Resmi Gazete ‘de yayımlanan standart sayısı 391’dir.
İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planında da Ulusal
Meslek Standartlarına göre eğitim programlarının güncellenmesi ve uyumlaştırılması,
eğitim programlarının orta öğretim düzeyinde MEB, yükseköğretim düzeyinde YÖK tarafından UMS’lere göre hazırlanması, mevcut yürürlükteki programların da aynı şekilde
UMS’lerle uyumlaştırılması, mesleki ve teknik orta öğretim programları ile yükseköğretim programlarının bütünselliğinin ve ulusal ve uluslararası karşılaştırılabilirliğinin sağlanması amacıyla bölüm ve programların ISCED, FOET gibi uluslararası sınıflamalara
göre yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir (Borat, 2011).
5544 sayılı MYK Kanunu’nun 2. maddesine göre tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği’nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi
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gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanunun kapsamı dışında olup bunların dışındaki tüm meslekler kapsamda yer almaktadır.
Yeterlilikler okula endekslenmemelidir, yeterliliğin nerede kazanıldığı önemli değildir, yapılan sınavda başarılı olanlar belgelerini alarak mesleklerini icra edebilmelilerdir. Kredili sisteme en kısa sürede geçilmelidir, bireyin her türlü öğrenimi belgelenmelidir. Bireyin aldığı eğitimler belgelendirildiğinde birçok problem kendiliğinden ortadan
kalkacaktır. Piyasada olan MEB’de olmayan mesleklerin yaygın eğitim kapsamında belgelendirilmesinin yapılması da sağlanmalıdır.
2.7. Mesleki Eğitim İçin Avrupa Kredi Transfer Sistemi
Son yıllarda birçok ülke ulusal yeterlilik sistemlerini tasarlamakta ve uygulamaya
koymaktadır. Özellikle AB ülkeleri, hayat boyu öğrenme çerçevesinde ülkeler arası hareketliliğin yaşama geçmesi, üye ülkelerdeki tüm bireylerin sahip oldukları yeterliliklerin
Birlik düzeyinde de kolayca tanınması ve ulusal ve sektörel düzeyde yeterlilik çerçevelerinin birbiriyle ilişkili olması amacıyla Avrupa Yeterlilik Çerçevesi’ni (AYÇ) oluşturma
çalışmalarını hızlandırmıştır.
Genel eğitim, mesleki ve teknik eğitim ve yükseköğretim dahil olmak üzere her
düzeyde edinilen yeterliliklere uygulanabilen AYÇ, AB’deki farklı eğitim sistemleri arasındaki ilişkilerin daha kolay kurulabilmesi amacıyla, öğrenme girdilerine (öğrenimin
süresi, kurum tipi vb.) değil, öğrenme çıktılarına (bireyin öğrenme süreci sonunda bildikleri, anladıkları ve yapabildikleri) odaklanmaktadır. AYÇ’nin doğal tamamlayıcısı olan
Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi (ECVET) ise, farklı ulusal ve/veya
sektörel mesleki yeterlilik sistemlerinin ortak bir tabanda birbirleriyle iletişim kurabilmelerini sağlamak için geliştirilmekte olan bir araçtır.
Bu doğrultuda, ECVET, yeterliliği biriktirilebilir ve transfer edilebilir öğrenme çıktıları (bilgi, beceri ve yetkinlikler) ve kredi puanlarıyla ifade eden bir yöntem izlemektedir. AYÇ ve ECVET işgücü piyasasının gereksinimlerine yanıt verebilen, diğer eğitim
sistemleri ile bütünlük içerisinde ve hayat boyu öğrenme ilkesine dayalı, modern, esnek
ve kaliteli bir mesleki ve teknik eğitim sistemi oluşturulmasını amaçlamaktadır (ERG,
2010).
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3. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE SORUNLAR VE ZAYIF
YÖNLER
Hızlı gelişen teknoloji ile birlikte yeni meslek alanlarının ortaya çıkması, teknolojinin her türlü alanda kullanımı bilgi ve beceride sürekli değişimi gerektirmektedir. Mesleki
eğitimin bu sürekli değişime uyum göstermesi gerekmektedir. Bu sebeple mesleki eğitim
sisteminde sürekli dinamik ve değişime açık bir yapı oluşturmak için yapısal reformlara
ihtiyaç duyulmaktadır. Mesleki eğitim kurumlarının bu değişken yapıya hem eğiticilerin
eğitimi, hem de eğitim araç-gereçlerinin güncellenmesi bakımından uyum göstermesi bir
gerekliliktir. Bu açıdan mesleki eğitimin sürekli kendisini yenilemesi gereken maliyeti
yüksek bir eğitim olduğu söylenebilir. Bu nedenle mesleki eğitimde ihtiyaç analizlerinin
belirlenmesi, yeni eğilimlerin önceden kestirilmesi ve planlamanın bu doğrultuda yapılması son derece önemlidir.
Mesleki eğitimin doğası gereği teknik alanları olduğu kadar tarım ve hizmet sektörlerine yönelik de eğitim faaliyetlerini içermesi bu alanların her biri için ayrı ayrı çalışmalar yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu alanların her biri için yapılacak sektör projeksiyonları çerçevesinde politika ve stratejilerin oluşturulması gerekmektedir. Bireyin
mesleki eğitime neden ihtiyaç duyduğu araştırılmalıdır, bu çerçevede meslek değişmeye
fırsat veren bir sistem oluşturulmalıdır. Birey aldığı eğitim ile gelecekte her türlü değişime adapte olabilecek becerileri kazanmalıdır. Program geliştirme konusunun tartışılarak
program geliştirme çerçevesi oluşturulmalıdır. Hiyerarşide yetki ve sorumlulukların tayin
edilmesi gerekmektedir.
Mesleki ve teknik eğitimin toplumda beklenilen ilgiyi görmediği bir gerçektir.
Mesleki ve teknik eğitimin toplumdaki algısının düşük olduğunun göstergelerinden biri,
orta öğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim ile genel eğitimdeki okullaşma oranlarıdır. Diğer bir gösterge ise YGS ve LYS’de mesleki ve teknik orta öğretim okullarının
başarı düzeylerinin genel eğitim liselerine göre çok düşük olmasıdır. İlköğretim sonunda
yapılan Seviye Belirleme Sınavında (SBS) meslek liselerinin son sıralarda tercih edildiği
görülmektedir. SBS verileri incelendiğinde meslek liselerinin, Fen ve Anadolu Liselerinin çok gerisinde tercih edildiği görülmektedir.
Mesleki ve teknik eğitimde önemli problemlerden biri de nitelik sorunudur. Mesleki teknik eğitim öğrencilerinin seviyelerinin gerektirdiği mesleki yeterlilikleri kazanamadıkları düşünülmektedir. Bu kanaat hem mesleki eğitimde görev yapan öğretmenler,
hem öğrenciler hem de işverenler tarafından dile getirilmektedir. İş piyasası tarafından
mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin niteliklerinin iş piyasası ihtiyaçları ile örtüşmediği ifade edilmektedir.
Mesleki eğitimin sorunları, bu sorunların sebep olduğu sonuçlar üzerinde çeşitli
platformlarda sayısız çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan yakın tarihte yapılan bir kaçına ilişkin bulgular aşağıdaki gibidir.
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Mesleki ve Teknik Eğitimde Yapısal Arayışlar Çalıştayı’nda (2012) mesleki ve teknik eğitim sistemindeki sorunların aşağıdaki sonuçları doğurduğu ifade edilmiştir:
• Ortaöğretimdeki okullaşma oranının düşüklüğü,
• Meslek liselerinin itibarının giderek zayıflaması,
• Meslek edinme beklentisinin üniversite seviyesine yükselmesi,
• Üniversite başvurularında yerleştirme arasındaki açığın giderek artması,
• Kız çocuklarının potansiyellerinin yeterince değerlendirilmemesi,
• Artan işsizlik,
• Sanayide nitelikli iş gücünün yeterli olmamasıdır.
Bir diğer çalışma ise ‘Türkiye’de Mesleki Eğitim ve Teşvik Edici Faktörler’ konulu
araştırmadır. Bu çalışmada mesleki eğitimin zayıf yönleri konusunda aşağıdaki tespitler
yapılmıştır:
- Uzun vadeli politika ve stratejilerin uygulanmasındaki yetersizlikler,
- Orta öğretimde genel eğitim ağırlıklı yapının sürmesi,
- Mesleki ve teknik öğretimin önemi konusundaki farkındalık düzeyinin düşüklüğü,
- Mesleki ve teknik öğretime yeterli kamu kaynağının aktarılmaması,
- Mesleki rehberlik ve yönlendirmenin yetersiz olması,
- Okullardaki teknik donanımların çağın gereksinimlerine uymaması,
olarak tespit edilmiştir (Musubeyli, 2010).
Meslek lisesi müdürleri tarafından, okullaşma oranlarının yükseltilebilmesi için nelerin, nasıl yapılması gerektiğini beş alt dilimde ifade edilmiştir. Bunlar:
• Mesleki eğitimde niteliğin yükseltilmesi,
• Mesleki eğitimin özendirilmesi,
• Mesleki eğitimde sanayicilerin desteğinin alınması,
• Meslek liselerinin kötü imajının ortadan kaldırılması,
• Yeni fikirlerin devlet tarafından desteklenmesi olarak ifade edilmektedir (Çalışkan Maya, 2008).
Mesleki ve teknik eğitimde karşılaşılan problemlerden birisi de Türkiye’de bölgesel koşulların farklılık göstermesidir. Bölgesel farklılığın başlıca sebeplerinden biri sanayileşmedir. Dolayısıyla sanayileşmenin yoğun olduğu batı bölgeleri ile tarım ve hayvan24

cılığın yaygın olduğu doğu ve güneydoğuda ihtiyaçlar farkı olmaktadır. Farklı ihtiyaçlar
beraberinde farklı düzenleme ve politika geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.
Mesleki eğitimde sorunları; öğrenciler ve sorunları, mesleki eğitimin toplumsal
algısı, eğitim programları, meslek yüksekokullarını program ve altyapı eksiklikleri ve
altyapı sorunları ve istihdam piyasası ile ilişkiler çerçevesinde ele almak mümkündür.
3.1. Mesleki Eğitim Öğrencileri ve Sorunları
Mesleki eğitim sisteminde yaşanan sorun ve eksikliklerden en fazla etkilenen şüphesiz ki öğrencilerdir. Yapılan araştırmalarda, meslek liselerini tercih eden öğrencilerin
akademik başarılarının genel orta öğretim öğrencilerine göre daha düşük olduğu ifade
edilmektedir. Ortaokulu bitiren öğrencilerden akademik başarısı yüksek olanlar çoğunlukla genel ortaöğretim okullarını tercih ederken orta ya da düşük akademik başarı gösterenler mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarını tercih etmektedir. Bu durum Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PİSA) verileri ile de desteklenmekte; Türkiye’de
öğrenci başarısını etkileyen önemli faktörlerden biri olarak, öğrencinin kayıtlı olduğu lise
türünün olduğu, buna göre, akademik başarısı en düşük olan lise türünün meslek liseleri
olduğu belirtilmektedir (Çalışkan Maya, 2008).
Mesleki eğitim öğrencileri bir şekilde dahil oldukları süreçte hedeflenen yeterlilik
seviyelerine ulaşamamaktadırlar. Bunun sebeplerinden bir kısmı yukarıda açıklanmıştır.
Eğitim sisteminin hızlı ve öngörülemez şekilde değiştirilmesi öğrencilerin sisteme adapte
olmakta zorlanmalarına neden olmaktadır. Öğrencilerin eğitim sisteminde yapılan değişiklikle adapte olabilmelerinin sağlanması yanında eğitim süreçlerinin tamamında rehberlik ve yönlendirme faaliyetleri ile desteklenmeleri gerekmektedir.
Bireyin ilgi ve yetenekleri ile işin gerektirdiği özellikler arasındaki uyum, bireyin
işe karşı motivasyonunda ve işteki başarısında en etkili olan faktördür. Meslek seçiminin
isabetli olması bireyin kendi ilgi ve yetenekleri ile işin gerektirdiği nitelikleri tanıması ile
mümkündür. Ülkemizde ilköğretimin ikinci devresinden itibaren mesleki yönlendirme
yapıldığından bahsedilse de uygulamanın gerçekliği şüphelidir. Okullarda verilen rehberlik hizmetleri de bireye isabetli meslek seçimi yapması yönünden yetersiz kalmaktadır
(Kıraç, 2011).
Mesleki ve teknik eğitimdeki öğrenciler eğitim sisteminden şikâyetçidir. 2004 yılında yapılan bir araştırmaya göre meslek lisesi öğrencilerinin %48’i; erkek teknik, kız
teknik ile ticaret ve turizm liselerindeki öğrencilerin ise %58’i yeniden imkân tanınsa bu
okullarda okumayacaklarını belirtmişlerdir. Meslek lisesi öğrencileri okullarını mesleğe
hazırlamada yeterli görmemektedirler. Öğrenciler ders kitaplarını, laboratuvar, atölye, işlik, araç, gereç vb. gibi okul imkânlarını ve yabancı dil eğitimini yetersiz görmektedirler. Öğrencilerin yüzde %80’i devletin okullarını ihmal ettiğine inanmaktadırlar (Kenar,
2010).
Mesleki ve teknik liselere gelen öğrencilerin temel eğitiminde ciddi eksiklikler vardır. Mesleki ve teknik okul öğretmenleri bugün okullarının en büyük sorunu olarak bu
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okulları tercih eden öğrencilerin öğrenim düzeyinin düşüklüğünü göstermektedir. Öğretmenler, öğrencilerin önemli bölümünün basit matematik bilgisinden yoksun olduğunu
belirtmektedir. Temel bilgilerden yoksun olarak gelen öğrenciler, mesleki okulda da bu
eksikliği giderememekte, yetersiz bilgilerle mezun olmakta ve bu da işgücünde ciddi nitelik sorunlarına yol açmaktadır (Kenar, 2010).
MEB-EARGED tarafından 206 EML ve 73 Teknik lise öğrencisine bir anket uygulanarak Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise öğrencilerinin ÖSS başarısındaki düşüş
nedenleri araştırılmıştır. EARGED Araştırma Raporunda öğrenci ailelerinin % 28’inin
501 TL – 750 TL, % 25,1’inin 340 TL veya daha az, % 17,2’sinin ise 341 TL – 500 TL
aylık gelire sahip oldukları görülmektedir. Buna göre, sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerin, çocuklarını endüstri meslek lisesi ve teknik liseye gönderdikleri söylenebilir.
Söz konusu rapora göre okul ve bölüm tercihlerinde en çok etkili olanların sıralamasına bakıldığında, birinci sırada % 42,7 oranla öğrencilerin kendilerinin, ikinci sırada
% 39,1 ile aile büyüklerinin yer aldığı görülmektedir. Arkadaşlarının, aynı okul mezunlarının ve öğretmenlerinin etkisiyle okullarını ve bölümlerini tercih edenlerin oranı ise
oldukça düşük ve % 5’tir. Yine aynı araştırma verilerine göre; öğrencilerin okul ve bölüm
tercihlerinin en önemli sebeplerinin sıralamasına bakıldığında, birinci sırada % 58,1 oranla hem meslek sahibi olmak, hem de mesleklerinde bir yükseköğretim kurumuna devam
etmek istemeleri, ikinci sırada ise % 23,3 ile mesleki ortaöğretim mezunu olarak daha kolay iş bulacaklarını düşünmeleri yer almaktadır. Bu sonuca göre, öğrencilerin okullarını
ve bölümlerini seçerken bir meslek sahibi olmaktan çok daha fazla meslekleriyle ilgili bir
yükseköğretim kurumuna devam etmeyi düşündükleri anlaşılmaktadır (EARGED Araştırma Raporu, 2008).
Endüstri meslek liseleri ve teknik lise öğrencilerinin dört yıllık bir yükseköğretim
kurumunu ne derecede kazanabileceklerine ilişkin öğrencilerle okul yöneticileri ve öğretmenlerinin ankete verdikleri cevaplar değerlendirildiğinde, dört yıllık bir yükseköğretim
kurumunu endüstri meslek liseleri ve teknik lise öğrencilerinin % 44,8’i “Az”, % 25,1’i
“Çok”, % 11,1’i “Tamamen” düzeyinde kazanabileceğini düşünürken, % 15,8’i ise “Hiç”
kazanamayacağını düşünmektedir. Aynı konuda yönetici ve öğretmenlerin % 54,3’ü “Az”
düzeyinde öğrencilerin kazanabilme ihtimalleri olduğunu, % 41,9’u ise kazanabilme ihtimallerinin “Hiç” olmadığını düşünmektedirler.
ÖSYM verileri incelendiğinde, uzun yıllardır tüm mesleki eğitim liselerinin ÖYS
veya yeni adıyla LYS sınavlarında en düşük başarıya sahip oldukları görülür. Üniversiteye yerleşme oranlarında Mesleki Eğitim liseleri Fen, Anadolu ve genel liselerden daha
sonra gelmektedir. 2013 yılı ÖSYM verileri de benzer bulguları içermektedir. Mesleki
ve teknik eğitim liselerinin yükseköğretime giriş sınavlarında en düşük başarıya sahip
oldukları görülmektedir. 2013 yılında mesleki ve teknik eğitim lisesi öğrenci ve mezunlarından yükseköğretime giriş sınavlarına başvuru yapan 611.817 öğrencinin %6’sı dört
yıllık lisans programına yerleşmiştir. Genel ortaöğretimde ise aynı yıl yükseköğretime
giriş sınavlarına başvuru yapan 1.312.733 öğrenciden %26’sı bir lisans programına yerleşmiştir.
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Gelinen noktada 9. ortak sınıf yönlendirme açısından başarılı olamadığı ifade edilmektedir. Meslek eğitimi konusunda bilgilendirme eksiklerinin olduğu ifade edilmektedir. Mesleki eğitimin sunduğu fırsatlar gerek iş piyasası olarak, gerekse yükseköğretime
geçiş açısından iyi açıklanmalıdır. Sistem içerisinde Anadolu teknik liselerinin fen, matematik, anadil ve meslek eğitimi açısından diğer okullara nazaran daha başarılı olduğu
görülmektedir.
3.2. Mesleki Eğitim Algısı
Mesleki eğitim ile ilgili yaşanan sorunların en önemlilerinden birisi toplumda bu
konu ile ilgili yeterince farkındalık olmamasıdır. Mesleki ve teknik eğitim ikincil bir eğitim olarak görülmekte, sosyal ve ekonomik değer daha çok genel ortaöğretim ve yükseköğretime atfedilmektedir. Bu algı başarılı öğrencilerin mesleki eğitimi tercih etmesine
de engel teşkil etmektedir.
Sisteminde yaşanan sorun ve eksikliklerden en çok etkilenen ve mesleki eğitimin
en önemli paydaşlarından biri işverenlerdir. Dolayısıyla, yeniden yapılanma sürecine işverenlerin görüşleri ve katkıları sorunların doğru çözümü için son derece önemlidir. Son
yıllarda işverenlerin mesleki eğitim ile ilgili sorunlara çok önemli katkılar yaptıkları, sorunların çözümü için öneriler ortaya koydukları görülmektedir. Mesleki eğitim ile ilgili
sorunlara işverenlerin de sahip çıkması çözüm üretme açısından son derece memnuniyet
verici bir gelişmedir.
Mesleki eğitim ile ilgili toplumdaki olumsuz algının ortadan kaldırılması gerekmektedir. Mesleki eğitimde iş piyasası ve toplumun algıları birbirinden farklıdır. Arz ve
talebin uyuşmamasının önemli sebeplerinden birisi de iş piyasasının şeffaf olmamasıdır.
İşgücü piyasasının yeterince şeffaf olmaması nedeniyle çalışanlara sunduğu imkânlar konusunda öğrenciler ve aileler de yeterli bilgiye sahip değildir. Piyasa şeffaf olmadıkça arz
ve talebin birbiri ile uyumlu olması mümkün olmamaktadır. Üretimin en önemli ve en
değerli gelir getiren kısmı bilgi seviyesi en düşük olan kesim tarafından yapılmaya çalışılmaktadır. Mevcut mesleki eğitim yapısı ile bunun sağlanması mümkün değildir.
MÜSİAD’ın 2011 yılında gerçekleştirdiği ‘Mesleki Eğitim Çalıştayı’ öncesinde,
mesleki eğitimin tarafları olan eğitimci, öğrenci ve iş dünyasının görüşlerini toparlayarak
çalıştay katılımcıları ve kamuoyu ile paylaşmak amacıyla “Türkiye’de Mesleki Eğitime
Bakış” başlıklı anket hazırlanmış ve uygulanmıştır (Karataş vd., 2011).
Söz konusu çalışma verileri ile; iş piyasasının meslek eğitimi düşük statülü bir
eğitim biçimi olarak algıladığı, mesleki eğitimin kalitesinin yükseltilmesiyle mesleki
eğitime talebin kendiliğinden oluşacağı, ara elemanların çalışma şartları iyileştirilmesi
durumunda mesleki eğitime talebin artacağı, belirli ve uzun soluklu bir mesleki eğitim
politikasının oluşturulmadığı, ailelerin çocuklarını mesleki eğitime yanlış yönlendirdikleri, mesleki eğitim kurumlarındaki öğretim programlarının iş piyasasının ihtiyaçları ile
örtüşmediği, toplumun bir meslek sahibi olmak için değil, sosyal statü ve prestij kazanmak için eğitimi tercih ettiği tespit edilmiştir (Karataş vd., 2011).
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Bunun yanı sıra mesleki eğitimde öğretim programlarının hazırlanmasında yerel
ihtiyaçların da dikkate alınması gerektiği, mesleki eğitimin altıncı sınıftan itibaren başlaması gerektiği, katsayı kısıtlamasının meslek lisesi tercihini olumsuz yönde etkilediği,
günümüz mesleki eğitim politikalarının ülkemizin sosyoekonomik yapısına uygun olmadığı, meslek liselerinde öğretim modüllerinin zenginleştirilmesi ve yeni mesleklerin
tanımlarının yapılması gerektiği, meslek liselerinde eğitim almak isteyen öğrencilerin
sınavla belirlenmesi gerektiği, mesleki eğitimde kültür derslerinin saatlerinin azaltılarak
uygulamalı derslerin sürelerinin artırılması gerektiği, meslek liseleri ile diğer lise türleri
arasında geçişlerin kolaylaştırılması gerektiği, meslek liselerinden meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine sınavsız geçiş hakkının devam ettirilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.
Yine aynı çalışma bulguları; meslek lisesi mezunlarının alanları ile ilgili mühendislik gibi uzmanlık gerektiren üst eğitim kurumlarını tercih etmeleri halinde ek puan almalarının uygun olacağı, ara eleman seçiminde meslek lisesi mezunlarının tercih edilmelerinin gerektiği, mevcut durumda ara elemanlar için mesleki eğitimin işletmeler tarafından
yapıldığı, sektördeki uzmanların mesleki eğitim ile doğrudan ilişkilendirilmeleri gerektiği, mesleki eğitimde, toplumun düşük gelirli kesimlerine öncelik verilmesi gerektiği gibi
önerileri içermektedir. Buna ek olarak, mesleki eğitimde kadınlara ve engellilere pozitif
ayrımcılık uygulanması gerektiği, öğrenciler meslek seçiminde yeterli hizmet alamadıkları, meslek sahibi kadınların işlerinde erkeklere göre daha verimli olduğu belirtilmektedir. Mesleki eğitimde yabancı dile önem verilmesi gerektiği, mesleki eğitimin ihtiyaçlara
cevap verecek esneklikte olmadığı, meslek lisesini özendirmek amacıyla burs verilmesinin uygun olacağı, mesleki eğitim politikalarının geliştirilmesi esnasında işverenlerin
görüşlerinin alınması gerektiği, yenilikçi hizmet içi eğitim alınması amacıyla işletmelerin
uygulamalı eğitim programları düzenlemesi gerektiği ifade edilmiştir (Karataş vd., 2011).
Mesleki eğitim kurumlarındaki öğrencilerin estetik ve sanatsal yeterliliklerden
mahrum olarak mezun olduğu, bu yeterliliklerin geliştirilmesi amacıyla mesleki eğitim
kurumlarına özgü edebiyat, şiir, müzik, görsel sanatlar ve spor gibi alanlarda daha zengin içerikli eğitim programlarını oluşturulması gerektiği raporun önemli bulgularındandır
(MÜSİAD, 2011).
Kıraç (2011) tarafından yapılan çalışmada ülkemizde iş gücü arzı ile talebi arasında
ciddi uyumsuzlukların mevcut olduğu, bunun nedeni olarak mesleki eğitim kurumlarında
uygulanan eğitim programlarının olduğu, bu programlarla yetiştirilen teknik iş gücü ile iş
gücü piyasasının ihtiyaçları arasında nitelik ve nicelik yönünden bir uyum sağlanamadığı
tespit edilmiştir.
Türkiye’deki iş gücü arzı (mesleki ve teknik eğitim kurumları) ile talebi (sanayi
sektörü) arasındaki bu uyumsuzluğun yasal, yapısal, yönetsel, bölgesel, ekonomik ve sosyal özellikler gibi birçok nedeni vardır. Sorun, ağırlıklı olarak mesleki ve teknik eğitim
sistemi ile işletme yapılarına uygun bir okul-işletme modelinin seçilememesi ile ilgili
görünmektedir. Dolayısıyla sorunun aşılması için, küresel değişme ve gelişmelerin ışığında, mesleki ve teknik eğitim sistemi ile ülkemiz endüstrisine uygun sürdürülebilir bir
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okul-işletme diyalog sisteminin kurulması gerekir. Bu modelde, farklı alan ve endüstriler
ile farklı mesleki ve teknik eğitim kademelerindeki değişik ihtiyaç, misyon ve özellikler dikkate alınmalıdır. Bunun yanında, ülkemizdeki bölgesel gelişmişlik farklılıkları da,
göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla bunun sonucunda, mesleki ve teknik eğitim
sistemi için belirli bir tek okul-işletme modeli yerine, farklı alan, düzey ve bölgesel ihtiyaçlara cevap verebilecek karma bir model, daha doğru gibi görünmektedir. Bunun için,
az gelişmiş bölgelerde okula dayalı model; gelişmiş bölgelerde ise iş ve istihdama dayalı
modelin uygulanabilirliği tartışılmalıdır (Akpınar, 2004).
Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının etkinliği, yetiştirdiği becerili ve teknik işgücünün, işgücü piyasasının talepleriyle nitelik ve nicelik yönünden uygunluğu ile orantılıdır. İşgücü piyasasının işgücü talebi ekonomik ve teknolojik gelişmelere göre değişmektedir. Bu nedenle işgücü piyasası işgücü talebinin sürekli ve düzenli olarak izlenmesi
gerekmektedir. Ülkemizde bu izlemenin yapılamadığı gözlenmektedir. Eğitim kurumları
reel sektörü izlemediği gibi reel sektör de mesleki eğitim sisteminin yapılandırılmasında
aktif olarak rol almamaktadır (Kıraç, 2011). Buna ek olarak sivil toplum kuruluşları ve
ilgili sektör, eğitim öğretim süreçlerine aktif olarak katılamamakta ve eğitim istihdam
ilişkisinin güçlendirilmesine yeterince katkı sağlayamamaktadır.
Türkiye’nin nitelikli işgücü ve verimlilik karnesine bakıldığı zaman mesleki ve teknik eğitimdeki performansı gözler önüne serilmektedir (OECD verileri). Türkiye verimlilik düzeyinde 1975-2002 yılları arasında geçen 37 yılda bulunduğu pozisyondan sadece
bir kademe yükselebilmiştir. Nitelikli işgücü sıralamasında ise dünyada 37. sırada yer almaktadır. Nitelikli işgücü sıralamasında Doğu Avrupa ülkeleri ve Kolombiya gibi ülkeler
Türkiye’nin üzerinde yer almaktadır (Kıraç, 2011).
3.3. Mesleki Eğitimin Toplumsal Algısının Değiştirilmesi ve Mesleki Eğitimin
Özendirilmesi
3.2. Mesleki Eğitim Algısı bölümünde yer verilen hususlar çerçevesinde mesleki
eğitim ikincil bir eğitim olarak görüldüğünden ve bu algı da başarılı öğrencilerin mesleki
eğitimi tercih etmesi sürecini etkilediğinden öncelikli olarak mesleki eğitime ilişkin toplumsal algının değiştirilmesi gerekmektedir. Bu algının değiştirilerek başarılı öğrencilerin mesleki eğitimi tercih etmesinin özendirilmesi önem arz etmektedir.
Mesleki teknik eğitim sistemi muhakeme yapabilen, temel becerileri olan ve gözlem yapabilen bir insan yetiştirmeyi hedef almalıdır. Bu çerçevede, sekiz anahtar yetkinliğin meslek okullarında bireylere kazandırılması gerekmektedir: Bu anahtar yetkinlikler:
1. Ana dilde iletişim,
2. Diğer bir dilde iletişim,
3. Matematiksel yetkinlik ve bilim ve teknolojide temel yetkinlikler,
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4. Dijital yetkinlik (bilgi toplumu teknolojisinin kullanımı ve bilgi ve iletişim teknolojisinde temel yetkinlikler),
5. Öğrenmeyi öğrenme,
6. Toplumsal ve vatandaşlık yetkinliği,
7. İnisiyatif alma ve girişimcilik yetkinliği,
8. Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliğidir.
Mesleki liselerinin toplum ihtiyacını karşılayabilmesi ve beklenen hedeflere ulaşması için öncelikle içerisinde bulundukları sorunların çözülmesi ve engellerin kaldırılması gerekmektedir. Meslek lisesi müdürleri ile meslek liselerinde okullaşma oranının
nasıl artırılabileceği konusunda yapılan çalışmada, mesleki eğitimin özendirilmesi için
yapılması gerekenler aşağıdaki gibi ifade edilmiştir:
• Mesleki eğitimin özendirilmesi için mesleki eğitim mezunu olan ve iş hayatında
başarı sağlamış kişilerden oluşan iyi örneklerin sunulması gerekir.
• Mezunların eğitim aldıkları alanlarda istihdamının sağlanmasının gerekir.
• Mezunların meslek yüksekokullarına geçişlerinde kolaylıklar sağlanması gerekir.
• Yapılacak yasal düzenlemeler doğrultusunda, bazı iş alanlarında mesleki eğitim
belgesi (sertifika) şartı olması ve bireylerin bu koşulda çalıştırılması gerekir.
• Meslek lisesi mezunlarına iş hayatına atılma ve iş kurmada özendirici olanaklar
(düşük vergilendirme) ve devlet desteğinin sağlanması gerekir (Çalışkan Maya, 2008).
Buna ek olarak, ‘Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim’ çalışmasında “Neden mesleki ve teknik eğitim?” sorusu ile mesleki ve teknik eğitimin teşvik edilmesinin hedefleri
aşağıdaki şekilde ortaya konmuştur:
• Diğer ülkelerle rekabet edebilmek,
• Ekonomik alanda üretimi artırmak,
• Sadece satın alan ve kullanan değil, üreten ve satan ülke olabilmek,
• İş piyasasındaki arz-talep dengesini gözeten hayat boyu öğrenme ilkelerine fırsat
veren bir mesleki ve teknik eğitim sistemi geliştirmek,
• Mesleki ve teknik eğitim sisteminin karar alma, uygulama ve izleme süreçlerine
ulusal ve yerel düzeylerdeki paydaşların katılımını sağlamak,
amacıyla ortaöğretim sisteminin, meslekî ve teknik eğitim ağırlıklı olarak yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir.
Bu noktadan hareketle;
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• İş piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilen,
• İlköğretim, genel ortaöğretim ve yükseköğretim sistemleri ile bütünlük içerisinde,
• Modern, esnek ve kaliteli bir mesleki eğitim sistemi için yeni bir yaklaşım oluşturulması çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilmiştir.
İMEİGEP’te mesleki teknik eğitimin finansmanına, kamu bütçesinden daha çok
pay ayrılması gerektiği, özel sektörün, mesleki teknik eğitim alanında da okullaşma yoluyla hizmet vermesinin Teşvik Kanunu kapsamına alınabileceği belirtilmiştir. Ayrıca
mesleki teknik eğitimden yararlanan işveren sendikaları, belediyeler, TOBB, KOSGEB,
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonları gibi kurum ve kuruluşlarının meslek ve teknik
okullara maddi katkı sağlamaları gerektiği belirtilmiştir (IMEİGEP, 2010).
Musubeyli (2010) mesleki eğitimi teşvik edici faktörleri aşağıdaki başlıklar altında
toplamıştır:
• Sürekli eğitim
• Mesleki eğitim danışmanlığı
• Mezuniyet puanına göre işe alma
• Eğitim programlarında işyeri emniyet tedbirlerinin de yer alması
• İstihdamda öncelik
• İstihdamda diploma ve sertifika zorunluluğu
• Meslek liselerine giriş sınavı
• Alanda yükseköğrenimin teşviki
• İşsizlik sigortası fonundan destek
• Özel girişimcilik desteği
• Okul sigortası
• Tüm meslek okulu mezunlarına statü kazandırılması.
Mesleki ve teknik eğitimin toplumsal algısının değiştirilmesinde en temel etmenlerden birisi beşikten mezara kadar süren eğitim anlayışının yaygınlaşmasıdır. Bu doğrultuda atılan en önemli adımlardan birisi, Yüksek Planlama Kurulu tarafından 5.6.2009
tarihinde onaylanan Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi’dir. Söz konusu belgede, mesleki eğitime yönelik olarak;
a) Eğitim kurumlarının fiziki altyapısı ile eğitici personel sayısının ve niteliğinin
ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi,
b) Öğretim programlarının değişen ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenmesi,
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mesi,

c) Hayat boyu öğrenme kapsamında mesleki rehberlik hizmetlerinin güçlendiril-

ç) Mesleki yeterlilik sisteminin aktif hale getirilerek kalite güvence sisteminin kurulması,
d) Öğretim programları arasındaki ve okuldan işe, işten okula geçişlerin kolaylaştırılması,
e) İşgücünün niteliğinin rekabet edilebilir seviyeye ulaştırılması,
öncelikleri ve bu önceliklere ilişkin eylem planı hazırlanmıştır.
3.4. Eğitim Programları ve Altyapı Sorunları
Mesleki eğitimde yaşanan en önemli sorunlardan biri de altyapının yetersizliği ve
kullanılan teknolojinin çağın şartlarını yakalamadaki başarısızlığıdır. Ülkemizdeki orta
ve yükseköğretim kademesindeki mesleki teknik eğitim kurumları gerek alt yapı, gerekse
de mesleki donanım olarak büyük sıkıntılarla mücadele etmektedir. Mesleki teknik eğitim
pahalı bir eğitimdir. Bunun yanında mesleki eğitim kurumları teknolojinin durmak bilmeyen ilerlemesini takip etmekte zorlanmaktadırlar. Okullarda bulunan mevcut teknoloji
çok eski ve yetersiz olduğundan işletme eğitiminin okullarda yapılması mümkün değildir.
Yeterli altyapısı olan mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının imkânlarını, diğer
mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları, sektör ve çevreyle ortak kullanmasına imkân
veren etkili bir planlama bulunmamaktadır.
Dolayısıyla Kalkınma Planları ve Milli Eğitim Şuralarında en çok gündeme gelen
ve önemli kararlar alınan konular altyapıya ilişkindir. Buna rağmen beklenilen hedeflere
ulaşılamadığı görülmektedir.
Dokuzuncu Kalkınma Planında, Türk Eğitim Sisteminin zayıf ve güçlü yönleri ele
alınmış, burada meslekî eğitim sistemimizin işgücü piyasasının ve işletmelerin ihtiyaçlarına
cevap vermede yetersiz kaldığı belirtilmiştir. Buna ilaveten öğretim programlarının çerçeve
program niteliğinde olmaması da zayıf yönlerden bir diğeri olarak ifade edilmiştir.
Yine aynı planda, eğitim tür ve kademeleri ile alan, bölüm ve dallara ilişkin eğitim standartları, ilgili meslek kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak Millî Eğitim Bakanlığınca
belirlenmesi gerektiği, eğitimde dış değerlendirmeye ağırlık verilmesi gerektiği, sonuç
değerlendirmeden süreç ve başarı değerlendirmesine geçilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Kazanılmış bilgi ve becerilerin bireyi, AB ülkelerinde de tanıtacak şekilde belgelendirilmesinin sağlanması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca ulusal meslekî yeterlilikler sistemi
oluşturulması gerektiği ifade edilmiştir.
Eğitimde kalite güvence sistemi, bu konuda yükseköğretimde ve AB düzeyinde yürütülen çalışmalarla ilişkilendirilmeli, uygulamayı kolaylaştırıcı yasal düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Kamuoyunda eğitimde kalite güvence uygulaması ve paydaşların
sağlayabilecekleri katkılar konusunda farkındalık yaratılmalıdır.
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Meslekî yaygın eğitimde modüllü esasa dayalı sertifika programları uygulaması
geliştirilerek yaygınlaştırılmasının gerektiği, modüllü program uygulamasının yaygınlaştırılmasıyla bireylerin ihtiyaçları olmayan bilgileri almak zorunda bırakılmaları veya
bildiklerini tekrar etmek zorunda kalmaları önlenmek suretiyle yetişkin eğitimi programlarının etkinliğinin artırılması gerektiği ifade edilmiştir (DPT,2006).
İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı’nda (İMEİGEP) da dokuz öncelik alanından 4. öncelik olarak “Mesleki ve Teknik Eğitim Ortamlarının İyileştirilmesi, Eğiticilerin Niteliğinin Artırılması ve Yeni Bir Okul Yönetim Sisteminin Tasarlanması” olarak geçmekte ve aşağıdaki hususlara vurgu yapılmaktadır (İMEİGEP, 2010):
“Mesleki ve teknik eğitim; teorik ve pratik eğitimin bir arada gerçekleştiği, pratik
eğitim ortamlarında günün koşullarına uygun makine, teçhizat, atölye ve laboratuvar malzemelerine ihtiyaç duyulan maliyeti yüksek bir eğitimdir. Ülkemizde mesleki ve teknik
eğitimin temel sorunları arasında; mesleki ve teknik eğitim sunan okullarda yeterli düzeyde ve günün koşullarına cevap verecek nitelikte donanım bulunmaması, meslek dersi öğretmenlerinin yeterli sayıda ve kalitede hizmet içi eğitim alamaması, işletmelerde yapılan
staj ve beceri eğitim etkinliklerinin amaca uygun içerikte olmaması, özel sektörün mesleki eğitim ve öğretime yeterince katkı sağlamaması sayılabilir.” Ülkemizde yılda yaklaşık
600 bin kişi staj yapmakta, bu ise yılda istihdam edilen işgücünün %40’ına karşılık gelmektedir. Bu durumun başlıca sebeplerinden birisi de uygun staj yeri bulunamamasıdır.
İşletmeler çoğu zaman yoğun staj talebine karşılık vermekte yetersiz kalmaktadır.
EARGED tarafından yapılan ‘Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim’ konulu çalışmada mesleki eğitimin sorunlarından birinin “Öğretim Programlarının Yetersizliği ve
Güncelliğinin Sağlanamaması” ile ilgili olduğu belirtilerek aşağıdaki çözüm önerileri ortaya konmuştur:
• Programların iş piyasasının ihtiyaçlarına uygun olması,
• Uluslararası denkliği olan mesleki eğitim programlarının hazırlanması,
• Programların esnek bir yapıya kavuşturulması,
• Yatay ve dikey geçişlere imkân tanınması,
ması,

• Öğretimde bilgi işlem teknolojilerinin ve bireysel öğretim yöntemlerinin kullanıl-

• Mesleki eğitim programlarının yerel ihtiyaçlara cevap verebilecek bir yapıya kavuşturulmasıdır (EARGED,2010).
2011 yılında düzenlenen Meslek Liselerinin Sorunları Çalıştayı’nda meslek liselerinin sorunları tartışılmış, ulaşılan sonuçlardan birinin mesleki eğitimde fiziki yapı sorunları olduğu belirtilerek, bu sorunlar aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
• Mesleki eğitime Milli Eğitim bütçesinden daha fazla kaynağın ayrılması,
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• Döner sermaye karlarından da fiziksel altyapıya katkı sağlanmasını,
• Genel liselerin meslek liselerine dönüştürülerek kapasitenin arttırılabileceği,
• Arazileri kıymetli olan okullarının satılarak elde edilen kaynaklarla yeni meslek
liselerin yapılabileceği ifade edilmiştir (Meslek Liselerinin Sorunları çalıştayı, 2011).
• Meslek Liselerinin Sorunu Çalıştayı’nda “Meslek Liselerinin Program ve Uygulama Sorunları” olduğu ifade edilerek bu sorunlara ilişkin aşağıdaki çözüm önerileri getirilmiştir:
• Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen meslek standartları ile mevcut
programlar arasında farklılıkların giderilmesi amacıyla müfredat güncellemesinin yapılması,
• 9. sınıfta her meslek için geçerli temel becerileri kazandıracak ders veya derslerin
konulmasını,
• İlköğretimden başlanarak gerekli yönlendirmenin yapılması,
• Meslek liselerin genel kültür derslerinin ve müfredatlarının azaltılması ve istekli
öğrencilere seçmeli ders olarak verilmesi imkânının sağlanması,
• İmam Hatip Liseleri’nin meslek lisesi statüsünden çıkarılıp Sosyal Bilimler Lisesi
vb. bir statü kazandırılması gibi düzenlemelerin mesleki eğitim üzerinde olumlu etkisinin
olacağı ifade edilmiştir (Meslek Liselerinin Sorunları Çalıştayı, 2011).
Mesleki eğitimde girdi problemi vardır. Öğrenciler genellikle dört yıl boyunca dil
becerilerinden (Türk Dili ve Edebiyatı ve Dil ve Anlatım), yabancı dil, matematik ve coğrafya derslerinde başarısız olmaktadırlar. Öğrenciler 9. sınıfta ise matematik, geometri,
fizik ve kimya derslerinden başarısız olmaktadırlar. 9. sınıfta ve 10. sınıfta ortak program uygulanması, mesleki eğitimin 11 ve 12. sınıfta verilmesi hususunun da tartışılması
gerekir. Ayrıca müfredat seviyelerinin gözden geçirilmesi ve basitleştirilmesi konusu da
tartışılmalıdır.
Günümüzde mesleki eğitim, sağlam bir akademik eğitim gerektirmektedir. Bilgi çağında mesleki eğitim ve akademik eğitim birlikte olmalıdır. Teknolojik işlerde akademik
bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.
İlköğretimde sınıf geçme politikasının orta öğretim ve mesleki eğitim sistemi üzerinde etkileri de incelenmelidir. Sistem, ‘Okul Kurulu Kararı’ ile birçok dersten başarısızlık olmasına rağmen öğrencilerin sınıf geçmesine olanak sağlamaktadır. Bu öğrencilerin
seviyelerinin gerektiği bilgi düzeyine erişmelerine engel olmaktadır. Hazır bulunmuşluk
düzeyleri yetersiz olan öğrenciler orta öğretimde de başarısız olmaktadır.
Kenar (2010) tarafından meslek liselerine ilginin neden azaldığı konusu detaylı olarak incelenmiş, yapısal sorunların bu nedenlerin başında gelenlerden birisi olduğu vurgulanmış, meslek liselerinin sorununun 1980’li yıllara kadar uzanan bir geçmişi olduğunu
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belirtmiştir. Talep azalmasının en önemli sebeplerinden birinin mesleki eğitimin statü ve
itibar sorunu olduğunu ve bu sorunun küresel bir sorun olduğunu belirtmiştir.
Genel olarak tüm ülkelerde akademik bilgi ve eğitim, mesleki ve teknik eğitimden
daha çok itibar görmektedir. Ancak bu itibar sorunu ülkemizde daha yoğun yaşanmaktadır. Öğrenciler meslek okullarını en son tercih olarak değerlendirmektedirler. Mesleki
sahibi olmak, kariyer geliştirmek ve başarılı olmak için üniversiteler tek adres olarak
görülmekte, bu da üniversitelere olan talebi şişirmektedir (Kenar, 2010).
Türkiye’de değerler ekonomik olarak kullanılmamaktadır. Okul sayısı fazla olmasına karşın etkinliği aynı derecede değildir. Etkin okullar kurularak daha verimli kullanılmalıdır, aynı atölye ve laboratuvarlar kullanılarak farklı zamanlarda farklı yaş grupları
için eğitim verilebilir. Eğitim ortamlarında kullanılan teçhizatın üretime değil eğitime
dönük olması gerekmektedir, pahalı cihazları eğitimde kullanmak kaynak israfına yol
açmaktadır.
3.5. Modüler Eğitim ve Öğretim Programları
Modül bir öğrenme birimidir. Öğrencinin belirli yeterliği kazanması için, kendi
içinde bütünlük gösteren ve belirli bir sistematik içinde düzenlenmiş öğretim yaşantılarından oluşur. Modüler öğretim öğrenci merkezli, bireyselleştirilmiş bir öğrenme öğretme
yaklaşımıdır. Esnek yapısı ile yaşam boyu öğrenme ilkesine uygundur. İçerik ve yapısı
itibariyle ülkedeki sosyo-ekonomik ihtiyaçlara duyarlı, eğitim ve meslek standartları gözetilerek tasarlanmaktadır.
Modüler öğretimin yararları aşağıdaki gibi açıklanabilir:
• Bireye ilgi ve isteğine göre beceri kazanma şansı tanır.
• Okul ortamında bulunan bilgi kaynakları ile sınırlı kalınmaz ve gerçek yaşama
dair güncel ve yoğun bilgi akışı sağlanır.
• Bireysel öğretime olanak sağlar.
• Öğrencinin okul dışında konu ile ilgili bireysel olarak sahip olduğu deneyim ve
bilgileri sınıf ortamına da taşıyabilmesini kolaylaştırır.
• Öğrenci öğretim programına farklı zamanlarda girip çıkabilir.
• Farklı programlar arasında geçiş yapma olanağı vardır.
Türkiye’de mesleki ve teknik orta öğretimde modüler eğitime geçiş MEGEP Projesi
(2005) ile başlamış olup seçilen pilot alanlarda yeterlilikler belirlenmiş, bu yeterlilikleri
kazandıracak modüller hazırlanmıştır. Fakat ders geçme mevzuatına uygun olmadığından modüler eğitim gerçekleştirilememiş, hazırlanan modüllerden birbiri ile ilgili olanlar
önceki dönemlerde olduğu gibi tek bir derse dönüştürülerek modüllerden bu doğrultuda
faydalanılmıştır. İlk modüllerde beceriden çok bilginin ağırlıklı olduğu gözlenmektedir.
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Meslekî ve teknik eğitimde programların modüler bir yapıya göre hazırlanmasının
elzem olduğu görülmektedir. Modüler program yaklaşımı, öğretimde esnekliği sağladığı
için her kesime eğitim hizmeti götürmeyi kolaylaştırmaktadır. Modüler esasa göre, etkili
bir program geliştirilmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen öneriler geliştirilmiştir:
• İhtiyaç analizleri yapılarak iş hayatının ihtiyaç duyduğu sayıda ve nitelikte iş gücü
yetiştirilmelidir.
• Eğitim programları; meslek standartları ve belgelendirme, yerel ihtiyaçlar, iş hayatı ile toplumun talepleri ve önerilen esnek yapıya cevap verecek biçimde, modüler sistemde oluşturulmalıdır.
• Örgün ve yaygın meslekî eğitim programında eğitim, meslek alanına özgü ortak
meslekî eğitim (temel eğitim) ile başlamalıdır. Ortak meslekî eğitimi tamamlayan öğrenciler; meslek alanına ilişkin mesleklerden birinin eğitim programını seçerek eğitimlerine,
seçtikleri meslek dalında devam etmelidirler. Eğitim programı, programı tamamlayarak belge almaya hak kazanan bireyleri; tamamladıkları meslekte, küçük, orta ya da büyük ölçekli
işletmelerde, nitelikli iş gücü olarak iş hayatına başlayabilmelerini ya da yükseköğretime
devam edebilmelerini sağlayacak yeterliklere sahip olacak şekilde hazırlamalıdır.
• İş gücünden beklenen beceriler günümüzde daha yüksek olduğu için meslekî
teknik eğitim programlarını akademik kapsam ile güçlendirmek gerekmektedir. Bunun
için de, kavramsal öğrenmeyi içeren, temel, akademik, beceri ve istihdam standartlarına
dayalı, öğrencilerin fen bilimleri, matematik, okur-yazarlık becerilerini de kapsayacak
geniş yeterliklere sahip olmalarını sağlayacak ve dar kapsamlı teknik becerilere dayalı
meslekî eğitimden kaçınacak biçimde program düzenlenmelidir. Çünkü günümüzde erken uzmanlaşma ve dar kapsamlı teknik eğitim, cazip seçenek olmaktan çıkmıştır.
• Örgün ve yaygın eğitim kurumları arasında, meslek programları arasında ve orta
öğretim ile yükseköğretim arasındaki yatay ve dikey geçişler; program bütünlüğü ve
ardışıklığı ile eğitim programlarında, dikey ve yatay geçişleri olan, kesintisi olmayan,
programdan çıkış, yeniden giriş ve ilerleme fırsatları sunan bir yapıda olmalı; birbirine
geçişlere daha geniş imkân sağlanmalı ve daha esnek yapıda meslekî ve teknik eğitim
sistemi oluşturulmalıdır. Farklı meslekî eğitim uygulama türlerinden birbirlerine geçişler
işlevsel biçimde yapılabilmeli; geçişlerde, farklı uygulama türlerinden tamamlanmış olan
programlar, birbirleri içinde kredilendirilmelidir.
3.6. Meslek Yüksek Okullarının Durumu ve Altyapı Sorunları
2012 yılı istatistiklerine göre Türkiye’de iki yıllık MYO sayısı 692’dir. 2011-2012
öğretim yılında toplam 263.824 yeni kayıt yapılmış olup, MYO’larda eğitim gören toplam
öğrenci sayısı ise 684.118’dir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarına kayıtlı toplam öğrenci sayısı 4.112.687’dir. Buna göre toplam öğrenci sayısı içerisinde MYO öğrencilerinin oranı % 16,6’dır. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında MYO’lardan mezun olan öğrencilerin sayısı 170.699’tür. MYO’larda kayıt olan ve mezun olan
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öğrenci sayıları arasında büyük fark bulunmasının sebebi bu okullarda yüksek terk oranı
ve öğrencilerin başarısızlığıdır (2011-2012 yılı Yüksek Öğretim Kurumu İstatistikleri).
MYO açılma kriterlerinin sağlıklı belirlenmemesi ve/veya uygulanmaması nedeniyle mevcut MYO’ların büyük kısmı etkin şekilde hizmet sunamamaktadır. MYO’ların
açılmış oldukları alana uygun bölgelerde açılmamaları, staj imkânlarının yeterince oluşturul(a)maması, fiziki ve teknik alt-yapı ve donanım eksikliği yanında eğitici ve materyal
eksiklikleriyle MYO’lar ve MYO’lardaki bu eksikliğin farkında olan YÖK, söz konusu
kurumlara ilişkin köklü bir reform hazırlığı içindedir. Bu çalışmanın MYO’ların mevcut
birçok sorunlarına çözüm getireceğine inanılmaktadır (YOİKK İstihdam Teknik Komitesi, 2010).
MYO’ların altyapı sorunlarının giderilmesi amacıyla AB destekli İKMEP (İnsan
Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yolu ile Güçlendirilmesi Projesi) hazırlanmış, proje Doğu
ve Güneydoğu Anadolu’da seçilen sekiz pilot ilde sekiz sektörde ve 13 alanda yürütülmüş, 2006 yılında başlamıştır ve süresi iki yıldır. Projede işgücü piyasası ile meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdam amaçlı birlikteliğin sağlanarak hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla, mesleki eğitimin modernizasyonu ve
kalitesinin artırılması yoluyla insan kaynakları gelişiminin teşvik edilmesi amaçlamıştır.
İKMEP projesi kapsamında MYO’larda program bütünlüğü hedeflenmiş, iş piyasası analizleri yapılmış, Türkiye’de ilk defa 5. seviyede yeterlilikler belirlenmiş, bu yeterliklileri kazandıracak modüler müfredat programı hazırlanmış, proje kapsamında pilot
illerdeki MYO’lara malzeme desteği sağlanmıştır. İKMEP kapsamında hazırlanan modüler müfredatın kapsamı proje aşamasında genişletilmiş, hazırlanan programlar YÖK’ün
web sayfasına konulmuş ve 2010-2011 yılından itibaren uygulanması zorunlu hale getirilmiştir.
İKMEP projesi kapsamında pilot okullarla pilot alanlar için çok sınırlı donanım
desteği yapılmış, diğer bölgelerde bulunan MYO’lar bu projeden ekipman olarak faydalanamamıştır. Dolayısıyla yetersiz olan ekipman ve alt yapı sorunları halen devam etmektedir. MYO’ların çoğunun altyapı ve donanım olarak önümüzdeki dönemde desteklenmesi gerekmektedir. Mevcut altyapı ile modüler programın yürütülmesinin mümkün
olmadığı anlaşılmaktadır.
Sınavsız geçiş ile birlikte mesleki eğitime ilginin artacağı yönünde faklı görüşler
ortaya konulmuştur. MYO’larda görev yapan öğretim elemanları ile yapılan bir çalışmada ankete katılan öğretim elemanlarının % 91,4’ünün, Sınavsız Geçiş Projesi ile gelen
öğrencilerin temel bilimlerdeki seviyelerinin düşük olduğunu, % 74,14’ü Sınavsız Geçiş Projesi’nin eğitim kalitesini düşürdüğünü, % 48,28’i meslek yüksekokulların mali
kaynaklar bakımından yetersiz olduğunu, % 46,55’i kendilerini geliştirme olanaklarının
olmadığını, % 37,93’ü okulun fiziki altyapısının yetersiz olduğunu, % 36,21’i yeterli hizmet içi eğitim verilmediğini, % 32,76’sı kaynak kitap bulma ve edinmede zorluk yaşadıklarını, % 29,31’i sınıf mevcutlarının fazlalığını ve son olarak % 22,41’i sınırsız internet
erişimi olanağının sağlanamamasını en önemli sorunlar olarak ifade etmişlerdir (Eker,
37

2003). Aslanoğlu (2006) tarafından 9 MYO’da öğretim elemanı ve öğrenciler ile yapılan çalışmada, sınavsız geçişin meslek yüksekokullarının kalitesini düşürdüğü, sınavsız
geçiş sisteminin etkili bir uygulama olmadığı, sınavsız geçiş yerine merkezi bir sınavla
yerleştirmenin kaliteyi arttırabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
MYO’larda istihdam edilen öğretim elamanlarından bir kısmının alanlarının gerektirdiği mesleki yeterliliği taşımadığı, bazı MYO’larda ise yeterli sayıda öğretim elemanı
istihdam edilmediği yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkmaktadır.
MYO’lar, üniversitelerde fakülte ve enstitülerin gerisinde kalmakta ve beklenen
ilgiyi görmemektedir. Özellikle de MYO’lar fakültelerin gerisinde kalmakta ve üniversite
kaynaklarından çok az pay almaktadır. Bu sebeple MYO’larda altyapı imkânları, üniversite içerisindeki diğer kurumların oldukça gerisinde kalmaktadır.
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4. İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM İLİŞKİSİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ VE TEŞVİKLER
Dünyada bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak iş piyasası sürekli olarak
değişmektedir. Mesleki ve teknik eğitimin işgücü piyasasının isteklerine cevap verebilirliğinin artırılması için başta işbirliğinin güçlendirilmesi olmak üzere atılacak adımlarla
bireylerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması gerekmektedir.
Bu kapsamda, mesleki ve teknik eğitim veren liselerin yenilerinin açılması ve var
olan liselerde yeni program ve dalların açılmasına karar verilmesinde işgücü piyasasının
analiz edilmesi ve işgücü arzı ile talebi arasında uyumun sağlanmasına önem verilmesi
gerekmektedir. Nitelik ve nicelik bakımından sağlanacak uyumla işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu elemanları istihdam etmesinin sağlanacağı gibi, meslek lisesi mezunlarının
iş imkânları artırılarak son yıllarda bu liselere karşı düşen talep de artırılabilecektir.
Eğitim seviyesinin yükselmesi ile birlikte istihdam imkânları artmaktadır. Şekil-2’de lisans ve üstü eğitim seviyelerinde Türkiye, OECD ve AB ülkelerinde istihdam
edilebilme olasılığının arttığı görülmektedir.

Şekil 2: Eğitim Seviyesine Göre İstihdam Düzeyi (2011)
Eğitim Seviyesine Göre İstihdam Düzeyi
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Kaynak: OECD, 2013

Buna ek olarak planlamalar ve mesleki eğitim ihtiyaç analizleri yapılırken sadece mevcut işgücü piyasası değil bölgenin gelişme eksenleri de dikkate alınarak gelecek
yıllarda öne çıkması muhtemel sektörler de göz önüne alınmalıdır. Bu analiz çalışmaları
bir seferlik değil, sürekli ve düzenli olarak izlenmelidir. Bununla birlikte, mesleki eğitim
kuruluşlarında verilen eğitimin kalitesinin artırılması üstünde durulması gereken konulardan bir diğeridir (OKA, 2011).
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Mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılmasına ve kalitesinin artırılmasına yönelik teşvik edici önlemlerin belirlenmesi raporunda mesleki ve teknik eğitimdeki sorunlar
aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:
• Eğitimin sunumuna ve finansmanına paydaşların katılımının düşük olması:
- Eğitimin, özellikle mesleki eğitimin sadece MEB’in sorumluluğunda olması
• Genel ve mesleki eğitim kalitesinin düşük olması:
- Eğitime ayrılan kamu kaynaklarının yetersiz olması
- Okul öncesi eğitimde okullaşma oranının düşük olması
- Okuryazarlık oranında tam başarının elde edilememesi
- İlköğretimden ortaöğretime geçişin istenilen seviyede olmaması
- Eğitime ulaşmada cinsiyet eşitsizliğinin olması
- Yabancı dil eğitiminde önemli eksikliklerin bulunması
- Ortaöğretimde mesleki eğitim payının yetersizliği
- Mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin etkin olmaması
- Staj programlarının etkin şekilde uygulan(a)maması
• Okul iş dünyası ilişkisinin yetersizliği:
- Mevcut mesleklere ilişkin laboratuvar, atölye gibi eğitim alanlarındaki teçhizatın
yeni teknolojileri yakalayamamış olması,
- Toplum genelinde meslek liselerine karış olumsuz önyargılardır (YOİKK, 2010).
Mesleki eğitimin önemli problemlerinden biri de eğitim programları ile ilgilidir.
TISK tarafından 2004 yılında yayınlanan raporda örgün ve yaygın mesleki ve teknik
eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programları, bu programlarla yetiştirilen teknik
işgücü ile işgücü piyasasının ihtiyaçları arasında nitelik ve nicelik yönünden bir uyum
görülmemektedir. Bu durumun genelde mesleki eğitime olumsuz etkileri olmaktadır. İşletmelerde beceri eğitimi de belirtilen durumdan olumsuz yönde etkilenmektedir. Hangi
mesleklerin hangi seviyede yetişkinlik gerektirdiği, eğitim talebinin örgün ve yaygın hangi eğitim kurumlarında etkili olarak karşılanabileceği belirlenmelidir. Bu durum uygulanan mesleki ve teknik eğitim programlarının yeniden tanımlanmasını gerektirecektir (Fer,
2000).
İşgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde meslekî ve teknik eğitimde
modüllü/eklemli yapıda öğretim programları Türkiye’de Meslekî Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi (MEGEP) kapsamında meslek seviyelerine göre hazırlanmış
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ve 2004-2005 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. Söz konusu proje çalışmalarında iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına duyarlı bağlantı noktaları oluşturulmuştur.
Dokuzuncu Kalkınma Planında rekabetçi bir ekonomi ve bilgi toplumunun gerekleri doğrultusunda, Türk vatandaşlarının ortalama eğitim süresinin yükseltilmesini sağlamanın temel amaç olması gerektiği vurgulanmıştır. Bu bağlamda ekonomik büyümeye
katma değer sağlayacak yeterliliklere sahip işgücü yetiştiren meslekî ve teknik eğitime
önem, öncelik ve ağırlık verilmesine devam edilmesi gerektiği, bu eğitime talebin artması
için tedbirler alınmasının gerektiği vurgulanmıştır. Meslek kuruluşlarının ve işletmelerin
kendi alanlarında nitelikli işgücü yetiştirmek ve geliştirmek için yapacakları meslekî eğitime yönelik yatırımlara devlet desteği sağlanmalıdır (DPT, 2006).
Buna ek olarak, EARGED tarafından yapılan ‘Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim’ konulu çalışmada mesleki eğitimin sorunlarından birinin “Eğitim–İstihdam ve Mezunları İzleme” ile ilgili olduğu belirtilerek aşağıdaki çözüm önerileri ortaya konmuştur:
• Meslekî ve teknik orta öğretim kurumları mezunlarının, elektronik ortamda izlenmesi gerektiği, (Bu konu ile ilgili 2007 yılında “e-mezun” projesinin başlatıldığı ve
çalışmaların devam ettiği belirtilmektedir.)
• Bu kurumlarda verilen eğitimin hedeflere ulaşma düzeyinin belirlenebilmesi gerektiği,
• Eğitim programlarının güncelliği değerlendirilebilmeli,
• Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumları mezunlarının istihdam edilme oranlarının belirlenmesi gerektiği,
• Mesleki eğitim sisteminin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması gerektiği,
• Mesleki ve teknik eğitimin iş hayatının taleplerine uygunluğunun belirlenerek
eğitim ile istihdam arasındaki ilişkinin kuvvetlendirilmesi gerektiği,
• Mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerinin planlanmasında ve uygulanmasında iş
piyasasının taleplerinin dikkate alınması gerektiği,
• Mesleki ve teknik eğitime yönelik alınacak kararların sektör temsilcileri ile birlikte belirlenmesi gerektiği,
• İşletmelerde beceri eğitiminin planlanması ve uygulanmasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir (EARGED, 2008).
Bu çerçevede atılan en önemli adımlardan birisi 2010 yılında tüm paydaşların katılımı ile hazırlanan İstihdam ve Mesleki Eğitim İşbirliğinin Güçlendirilmesi Eylem Planı’dır. İMEİGEP hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı 15 Temmuz 2010 tarih ve 27642
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak kabul edilmiştir. Mesleki ve teknik eğitimin iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilmesi, eğitim istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi,
hayat boyu öğrenme anlayışı içinde aktif işgücü piyasası politikalarının etkin olarak uy41

gulanması, mesleksizlik sorununun giderilerek işgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması için bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (mülga),
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türkiye İş Kurumu’nun katılımı ile Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda ve MYK’nın sekretaryasında İstihdam ve
Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı hazırlanmıştır. Eylem Planında
aşağıda sıralanan dokuz öncelik alanı ve bu öncelik alanlarına ilişkin tedbirler yer almaktadır.
1. Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin oluşturulması,
2. Ulusal meslek standartlarına göre eğitim ve öğretim programlarının güncellenmesi ve uyumlaştırılması,
3. İşgücü piyasasına ilişkin ihtiyaç analizlerinin periyodik olarak yapılması ve değerlendirilmesi,
4. Mesleki ve teknik eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, eğiticilerin niteliğinin artırılması ve yeni bir okul yönetim sistemi tasarlanması,
5. Mesleki eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarının onaylanması,
6. Hareketlilik, yeterlilik ve mesleki eğitimle ilgili Avrupa Birliği tarafından geliştirilen araçların uygulanmasında işbirliği yapılması,
mesi,

7. İşgücü yetiştirme kurslarının etkinliğinin artırılmasında işbirliğinin güçlendiril-

8. Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin
istihdam edilmelerinde ve işyeri kurmalarında gerekli teşvik mekanizmalarının oluşturulması, işyeri açma ile ilgili mevzuat uyumsuzluklarının giderilmesi,
9. Mesleki bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri alanında işbirliği ve mutabakat belgesi kapsamında işbirliği ortamının geliştirilmesidir (IMEİGEP, 2010).
Buna ek olarak, işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan meslekleri belirlemek ve bu
mesleklerde istenen becerileri tespit etmek, önümüzdeki dönemlerde istihdam artışı veya
azalışı beklenen meslekleri tahmin etmek, işgücü piyasasında meydana gelen değişme ve
gelişmeleri izleyerek, bu değişim ve gelişmelerin işgücü ihtiyacı üzerindeki etkisini ortaya çıkartmak ve alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla ülke genelinde işgücü
piyasası ihtiyaç analizleri Türkiye İş Kurumu tarafından yapılmaktadır. Yapılan anketle:
• Çalışanların ve açık işlerin meslekler ve sektörler itibariyle sayısı,
• Açık iş bulunan mesleklerde istenen beceri türleri,
• İhtiyaç duyulan mesleklerin eğitim düzeyleri itibariyle dağılımı,
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• Temininde güçlük çekilen meslekler ile bu mesleklerin temininde güçlük çekilme
nedeni,
• Önümüzdeki dönem istihdamında artış ya da azalış beklenen meslekler tespit
edilmektedir.
Ülkemizde sanayi ve hizmet sektörleri, yüksek nitelikli ara kademe insan gücüne
ihtiyaç duymaktadır. Son yıllarda mesleki ve teknik eğitim sisteminde modüler sisteme
geçiş gibi olumlu adımlar atılmış, kamuoyunda mesleki ve teknik eğitimin önemiyle ilgili
farkındalık gelişmiş ve bu okullardaki öğrenci sayısında artış gerçekleşmiştir. Bununla
birlikte söz konusu okulların müfredatla ilgili sorunlarının, yapısal sorunlarının çözüldüğünü ve sanayinin beklentilerini karşılayabildiğini söylemek güçtür. Bu nedenle, mesleki
ve teknik okulların kalitesinin iyileştirilmesi, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak yapılandırılmaları ve mezunlarının doğrudan iş hayatına atılmalarının desteklenmesi
öncelikli bir konudur (YOİKK, 2010).
Bu konuda kaydedilen gelişmelerin sınırlı şekilde olduğu görülmektedir. Ülkemizde işgücü piyasasının taleplerine uygun nicelik ve nitelikte eleman yetiştirilmesi hedeflerine ulaşılamamıştır. Bu durum işletmelerin işe uygun eleman bulamama şikâyetlerini
daha da artırmaktadır. Öte yandan, kamusal sistemin etkin ve verimli çalışmaması, işletmeleri eğitime büyük kaynaklar ayırmak zorunda bırakmaktadır. Mesleki eğitim kurumları mezunlarının büyük kısmı işletmelerde işe başladıklarında ilgili pozisyonun yeterliliklerine sahip olmadıkları görülmekte, adeta ikinci bir eğitim süreci gerekli olmaktadır.
Bu nedenle, işletmeler yasal yükümlülüklerin yanı sıra okullarda yeterince verilemeyen
eğitimin maliyetini de ödemektedir. Bu durum ulusal düzeyde büyük bir kaynak israfı
yaratmaktadır (İlter, 2008).
Bunun yanında eğitimin istihdam ile ilişkisini büyük oranda belirleyen sektör projeksiyonları göstermektedir ki; mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdamını kolaylaştırmak için, eğitim programlarının çeşitlendirilmesi düşünülmelidir. Çünkü Türkiye’de, mesleki ve teknik eğitimin, daha çok endüstriyel teknik alanlara yönelik olarak
faaliyet göstermesi, uygulamada bazı sorunlara yol açmaktadır. Nitekim birçok gelişmiş
ülkede, iş dünyasındaki neredeyse bütün meslekler okul sistemi ile kazandırılmaktadır.
Ülkemizde ise piyasadaki birçok iş, henüz eğitime konu olabilecek bir meslek olarak görülmektedir. Örneğin ayakkabıcılık, fırıncılık, kasaplık, bakkal ve manavlık vb. meslekler, çoğu zaman aile işi olarak babadan oğula geçmekte veya herhangi bir nitelik ve özelliğe bağlı olmadan herkesin yapabileceği sıradan işler olarak görülmektedir. Bu durum,
adı geçen mesleklerin çağdaş standartlarda icra edilmesi önündeki en büyük engellerden
birisidir. Bunun için, Türk mesleki ve teknik eğitim sisteminin bu hizmet alanlarındaki
meslekleri de kapsayacak şekilde çeşitlendirilmesi ve bu konudaki eğitimin de, bu işletmelere dayandırılması gerekir. Bunun sağlanmasında ise, söz konusu mesleklerin net olarak sınıflandırma ve tanımlanmasını yapacak, denetleme ve belgelendirme komisyonları
kurulmalıdır (Akpınar, 2004).
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Bunların yanı sıra mesleki eğitim ile ilgili değerlendirmeler yapılırken mikro ölçekli işletmelerin ihtiyaçları da dikkate alınmalıdır. Çünkü Türkiye’de işletmelerin %90’dan
fazlası 10 işçiden daha az eleman çalıştıran küçük ölçekli işletmelerdir.
Okulların işletmelere ve sanayi bölgelerine yakın yerlerde yapılması sanayi ile işbirliği imkânlarını artırmaktadır. Bu sebeple yeni kurulacak okullar ilgili sektörün yoğun
olduğu bölgelerde kurulmalıdır.
4.1. İş Piyasası Analizleri
Türkiye’de işgücü piyasası, hızlı nüfus artışına bağlı olarak ortaya çıkan güçlü işgücü arzı, düşük istihdam oranları, azalan işgücüne katılım, yüksek işsizlik oranları, istihdamın yaygın olarak küçük ölçekli işletmelerde olması ve farklı ücret düzeyleri ile
karakterize edilmektedir. Diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’de işgücüne katılım
oranı düşük düzeyde olmakla birlikte uzun dönemli bakıldığında da bu düşüşün sürdüğü
görülmektedir.
Genel işgücüne katılım oranı OECD genelinde yüzde 70’ler düzeyinde seyrederken, Türkiye’de bu oran yaklaşık yirmi puan daha aşağıda yer almaktadır. (2010: % 48,8)
Türkiye’de işgücü piyasasında işgücüne katılım ve istihdam oranlarının cinsiyete ve kent
ve kır ayrımına göre büyük farklılıklar gösterdiği de söylenebilir. Kırsalda işgücüne katılım oranı kente göre daha yüksek olmakla birlikte toplamda erkek işgücüne katılım oranı
kadın işgücüne katılım oranının neredeyse 3 katına yakındır (Maliye Bakanlığı, 2011).
Etkili bir meslekî eğitim ve öğretim sistemi, iş piyasasının dinamik güçleriyle uyumuna ve hizmetinde bulunduğu kültüre olan saygısına dayanmaktadır. İş piyasası dinamikleri sanayinin ve ticaretin ihtiyaçlarına (talep tarafı) mevcut talepleri karşılamak için
mevcut bulunan ve gelecekteki taleplere yanıt vermek için eğitilmiş bireylerin varlığına
(arz tarafı) dayanmaktadır (Dünya Bankası, 2006).
Dolayısıyla, işgücü piyasası analizleri hem ülke genelinde hem de yerel düzeyde,
işgücü piyasalarına katılımı, katılanların beceri düzeyi, firmaların bugünkü beceri düzeyi
taleplerini ve eğitim ihtiyaçlarının niteliğini ortaya koymayı amaçlayan bir analiz çerçevesidir.
İş piyasası analizleri ile iş piyasası ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitimin her
yönü ile planlaması mümkün olacaktır. Ülkemizde mesleki ve teknik orta öğretim düzeyinde il piyasası analizi ilk olarak MEGEP projesi ile birlikte sınırlı düzeyde de olsa
yapılmış, eğitim programlarının hazırlanmasında bu analiz sonuçları kullanılmıştır.
4.2. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları
1 Ekim 2008 Tarihli Resmi Gazetede “İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu
yönetmeliğe göre kurul; valinin başkanlığında, belediye başkanı, büyükşehir belediyesi
bulunan illerde büyükşehir belediye başkanı veya genel sekreteri ya da genel sekreter
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yardımcısı, il özel idaresi genel sekreteri, il millî eğitim müdürü, il sanayi ve ticaret müdürü, kurum il müdürü, il ticaret ve sanayi odası başkanı veya başkanları, işçi konfederasyonlarından birer temsilci, işveren konfederasyonlarından birer temsilci, sakatlar
konfederasyonundan bir temsilci, il esnaf ve sanatkârlar odaları birliği başkanı, ilde bulunan yükseköğretim kurumlarının çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü veya
mesleki teknik eğitim bölümlerinden valinin belirleyeceği bir öğretim üyesinden oluşur.
Kurulun görevleri şunlardır:
• İlin istihdam ve mesleki eğitim politikasını oluşturmak,
• İlin muhtelif sektör ve branştaki işgücü ve mesleki eğitim ihtiyacını belirlemek
üzere işgücü piyasası analizleri yapmak-yaptırmak, il düzeyinde işgücü piyasası bilgi sistemi ile izleme – değerlendirme sistemini oluşturup uygulamak, bu amaçla gerektiğinde
ilgili alan uzmanlarından komisyonlar oluşturmak, bunların görev tanımları çerçevesinde hazırladıkları raporları değerlendirmek, yayınlamak ve gerektiğinde ilgili Bakanlık,
kamu kurum ve kuruluşlarına sunmak,
• Millî Eğitim Bakanlığınca gönderilen mesleki ve teknik eğitim çerçeve programlarının işgücü piyasası araştırma sonuçlarına göre ilin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi için görüş bildirmek,
• Mesleki ve teknik eğitim uygulamalarında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak,
• Mesleki eğitim, işgücü ve istihdam konularında kurum ve kuruluşlardan gelecek
görüş ve önerileri incelemek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
• İl düzeyinde istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirleri belirlemek ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek,
• İşgücü piyasası araştırma sonuçları da dikkate alınarak İl Millî Eğitim Müdürlüğü
ve kurum tarafından hazırlanan işgücü yetiştirme faaliyetlerine ilişkin planları onaylamak
ve bunların uygulama sonuçlarını izlemek,
• Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine ilişkin tam gün tam yıl eğitim uygulaması ile ilgili görüş bildirmek,
• İşgücü ihtiyaç analizleri sonuçlarını da dikkate alarak, ilde bulunan tüm mesleki
ve teknik eğitim veren okul veya kurumların bünyesinde yer alacak alan ve dalların belirlenmesi, kısa, orta ve uzun vadede ilin mesleki ve teknik eğitim okul yatırımlarının planlanması ile beraber eğitimi yapılacak alan ve dal ihtiyaçlarını belirleyerek, Millî Eğitim
Bakanlığına görüş sunmak olarak ifade edilmiştir.
Bugüne kadar İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının etkili olarak çalıştığından
bahsetmek mümkün değildir. Önümüzdeki dönemde etkili bir mesleki eğitim yapısının
oluşturulması ve mesleki eğitimde ihtiyaçların planlanması amacıyla bu çalışmalara etkin
katılımın sağlanması gerekmektedir.
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5. ONUNCU KALKINMA PLANI DÖNEMİ PERSPEKTİFİNDE
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
Onuncu Kalkınma Planı döneminde sosyal ve ekonomik kalkınmaya destek veren,
toplumun tüm kesimlerinin kendi ihtiyaçlarına uygun öğrenme fırsatı bulduğu, iş ve meslek ahlakı değerleri olan, yenilikçi, istihdama hazırlayan, paydaşların etkin katılımı ile
esnek ve geçirgen bir mesleki ve teknik eğitim sistemini oluşturmak temel amaçtır.
5.1. Vizyon
Bu çerçevede, mesleki teknik eğitimin vizyonu; sosyal ve ekonomik sektörler ile iş
birliği içinde ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliği ile kabul gören, mesleki değerlere
sahip, yaratıcı, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil işgücü yetiştiren,
kalite değerleri oluşmuş lider bir mesleki ve teknik eğitim sistemi olarak belirlenmiştir.
Dolayısıyla mesleki ve teknik eğitimde problemli alanlar için başlatılan çalışmaların sürdürülmesi ve yeni dönemde yapılması öngörülen çalışmalara ağırlık verilmesi
gerekmektedir. Buna paralel olarak önümüzdeki dönemde problemli ya da iyileştirilme
yapılması düşünülen alanlar öneriler başlığı altında toplanmıştır.
5.2. Onuncu Plan (2018 Yılı) Hedefleri
Onuncu Plan döneminde hayat boyu öğrenmeye ağırlık verilerek eğitim sistemi ile
işgücü piyasası arasındaki uyumun artırılması, bireylere iş yaşamının gerektirdiği yetkinliklerin kazandırılması, mesleki ve teknik eğitimde okul ile sektör arasındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Ayrıca; mesleki ve teknik eğitimde bireyin becerilerinin geliştirilmesi amacı doğrultusunda uygulamalı eğitime önem verilecektir.
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6. HEDEFLERE YÖNELİK TEMEL AMAÇ VE POLİTİKALAR
6.1. Mesleki ve Teknik Eğitimin Meslek Yüksek Okulları Seviyesine
Kaydırılması
Ülkemizde mesleki eğitimin hangi kademeden başlanarak verileceği hususunda
derinlemesine çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bazı araştırmacılar mesleki eğitimin
orta öğretim kademesinde verilmesinin başarılı olamadığı ve bu nedenle orta öğretim
düzeyindeki mesleki eğitim için alternatif olarak orta öğretimden sonra mesleki eğitim
verilmesinin daha uygun olacağını belirmektedir. Mesleki orta öğretimi başarılı kılmak
üzere yapılan harcamaların amacına ulaşmadığı, yüksek harcamalara rağmen mezunlardan ancak çok küçük bir kısmının alanında istihdam edildiği, büyük çoğunluğun ise farklı
işlerde çalıştığı ifade edilmektedir. Bu kapsamda, orta öğretim düzeyinde etkili bir mesleki eğitim yapılamadığı, bu nedenle Amerika ve İngiltere’de olduğu gibi mesleki eğitimin orta öğretim sonrasına, meslek yüksekokulu seviyesine ötelenmesinin uygun olacağı
ifade edilmektedir.
Mesleki ve teknik eğitim MYO seviyesine yükseltildiği takdirde genel lise mezunları için bir alternatif olarak bu mezunların mesleki eğitim merkezlerinde bir mesleğin
icrası için gerekli modülleri alması ve bunları bir belgeye dönüştürülmesi ve bu şekilde
iş hayatına meslek sahibi olarak girme eğiliminin artacağı düşünülmektedir. Bu sebeple
orta öğretim düzeyinde meslek liselerinin ihtiyaç fazlalarının kapatılması ya da azaltılması, kapatılan meslek liselerinin mesleki eğitim merkezlerine dönüştürülmesi ve liseden
mezun olanların iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan modüllerden ihtiyaç
duyduklarını alarak doğruca iş hayatına katılmasını sağlayacak bir düzenlemenin yapılması gerekir. Bu düzenlemeler kapsamında MYO’ların Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesi konusu da değerlendirilmelidir.
6.2. Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Kredilendirilmesi
Hayat boyu öğrenmenin gelişebilmesi için, nerede ve nasıl kazanıldığına bakılmaksızın, bireyin önceki tüm kazanımlarını değerlendiren ve okul ile iş hayatı arasındaki
karşılıklı geçişleri kolaylaştıran esnek sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu bakımdan Türkiye’de Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin oluşturulması bu
ihtiyaca cevap verecek en önemli araçlardan biridir. Bilgi, beceri ve yetkinlik konusundaki kişisel kazanımların tanınması ve geçerliliklerinin onaylanması gerekmektedir. Bu
işlemlerin sistematik bir şekilde yapılması gerekmektedir. Böyle bir sürecin geçerlilik,
güvenilirlik, uygunluk, transfer edilebilirlik ve adalet/etik ilkelerine uygun olarak işlemesi gerekmektedir. Türkiye’de önceki öğrenmelerin tanınmasına dair çalışmalar oldukça yenidir ve bu konuda farkındalık oluşturulması, bilinçlendirme ve mevzuat çalışmaları
yürütülmekte olan Hayat Boyu Öğrenme projesi kapsamında sürdürülmektedir. Önceki
öğrenmelerin tanınmasına dair mevzuat ve önceki öğrenmelerin belgelendirilmesi çalışmalarının hızlandırılması gerekmektedir.
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Mesleki ve teknik eğitimden iş piyasasına geçen bireylerin kendilerini geliştirmeleri ve bilgilerini güncellemelerini sağlamak amacıyla HBÖ faaliyetlerinden faydalanmalarını teşvik edecek ve bu faaliyetlere kolayca ulaşılabilecek ortamların oluşturulması
gerekmektedir.
Bilgi toplumunda eğitim programlarının en belirgin yanı “öğrenmenin sürekliliği”
ilkesidir. Bireyin her türlü kazanımlarının kredilendirilmesi, kredilerin sertifikaya dönüştürülerek tanınması ve iş hayatında kullanılmasına izin veren düzenlemelerin yapılması
gerekmektedir.
lerin;

Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 8. Maddesinde kredi• Yeterliliği kazandıran programın yaklaşık süresi,

• Bireyin öğrenme aşamasında harcadığı kabul edilen yaklaşık iş yükü veya kavramsal öğrenme faaliyeti miktarı,
• Ulusal yeterliliklerde kullanılacak kredi değerlerinin tespitinde ve kredilerin değerlendirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar MEB, YÖK ve diğer ilgili tarafların görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirleneceği ifade edilmektedir (Borat, 2012).
6.3. Mesleki Teknik Eğitimde Öğretmen İstihdamı ve Mesleki Gelişimi
Mesleki ve teknik eğitimde kimlerin öğretmen olabileceği, bu adayların alan bilgisi öğretmenlik yeterliliğine sahip olup olmadıklarının nasıl test edileceği ve özellikle
pedagojik yeterliliklerin nasıl kazandırılacağı konuları açıklığa kavuşturulmalıdır. MEB
ve mesleki ve teknik eğitim konusunda yeterli alt yapısı olan üniversiteler arasında protokol imzalanarak Mesleki ve Teknik Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulması sağlanmalı ve
öğretmen yetiştirilmesi bu enstitüler marifetiyle yapılmalıdır. Bu enstitüler marifetiyle
mevcut öğretmenler için hizmet içi eğitimler yapılarak öğretmenlerin niteliklerinin yükseltilmesi de sağlanabilecektir.
6.4. Performansa Dayalı Değerlendirme Yapılması
Eğitimde değerlendirme sonuç odaklı değil süreç odaklı olmalıdır. Eğitimde belirlenen hedeflere ulaşılmasının test edilmesi göstergelerinden biri süreçlerin değerlendirilmesidir. Son zamanlarda Türkiye’de performansa dayalı değerlendirme yapılması
konusunda önemli çabalar gözlemlense de değerlendirme genellikle sonuç odaklı olup,
genelde yazılı sınavlara dayalıdır. Becerilerin değerlendirilmesi amacıyla her bir modül
için ayrı kontrol listesi oluşturularak öğrencilerin istenilen beceri düzeyine ulaşıp ulaşmadıkları test edilmeli, beklenen tutum, tavır ve becerileri sergilememeleri durumunda
modülleri tekrar edilmeleri sağlanmalıdır. Beceri değerlendirmesi nottan ziyade başarılı/
başarısız şeklinde olmalıdır. Bilgiye dair değerlendirme puanlama ile yapılmalıdır.
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Öğretmenler içinde performansa dayalı değerlendirme yapılması ve meslekte yükselmede bu değerlendirmenin kullanılması elzemdir. Öğretmenlerin performanslarının
değerlendirilmesi sonucunda elde edilen verilerin; öğretmen yetiştirme politikasının geliştirilmesinde; öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının programlarını gözden
geçirmelerinde; öğretmen adaylarının hizmet öncesi yetiştirilmesinde; eğitim-öğretim
kurumlarının ihtiyacı olan öğretmenlerin seçiminde; öğretmenlerin adaylık sürecinde ve
hizmet içinde yetiştirilmelerinde; öğretmenlerin görevde yükselmelerinde ve terfilerinde
dikkate alınması sağlanmalıdır.
6.5. Modüler Eğitim ve Yeterliliklere Dayalı Programların Hazırlanması
Modüler sisteme geçilirken hazırlanan ilk modüllerin beceriden çok bilgiyi ölçmeye yönelik hazırlandığı görülmüştür. Aşırı ve gereksiz bilgiden kaçınılarak modüllerin
sade ve gerektiği kadar bilgi içermesi sağlanmalı, modüllerde beceri eğitimi ön plana
çıkarılmalıdır.
Mesleki ve teknik eğitimde mutlak suretle modüler eğitime geçilmesi ve yeterliliğe
dayalı değerlendirme yapılması gerekmektedir. Özellikle modüllerin hedeflediği kazanımlara ulaşılmasının test edilmesinde yazılı değerlendirmeden kaçınılmalı, mutlak suretle beceri değerlendirilmelidir.
MEGEP projesi ile başlayan ve MYK’nın kurulması ile hızlanan mesleki yeterliliklerin belirlenmesi ve meslek standartlarının hazırlanması faaliyetleri eğitim programlarının da belirlenen yeterliliklerin kazandırılmasını sağlayacak şekilde planlanmasını
zorunlu kılmaktadır. Meslek standartları kabul edilerek MYK sayfasından yayımlandıkça
ilgili eğitim programları da bu doğrultuda güncellenmelidir. Ayrıca geçerlilik süresini
(genellikle 5 yıl) tamamlayan meslek standartları güncellendikçe eğitim programların da
güncellenmesi işlemleri yapılmalıdır. Bu konuda MEB ve MYK’nın sürekli işbirliği yapmaları gerekmektedir. Teknoloji sürekli değiştiğinden yeni teknolojilere göre de modüllerin güncellenmesi gerekmektedir.
6.6. Okul Yönetim Kurullarının Oluşturulması
Mesleki ve teknik eğitimde okul türünden bağımsız bir şekilde okul yönetimine
ailelerin ve ilgili sektör temsilcilerinin katılması eğitim-öğretim süreçlerinin hedeflere
ulaşabilmesini sağlamak amacıyla son derece önemlidir. Okul yönetimine tarafların katılımının sağlanması kalite güvencesi sisteminin bileşenlerinden biridir. Bu konuda çeşitli
platformlarda bu konu gündeme gelse de sektör ve veli temsilcilerinin okul yönetimine
etkili katılımından bahsetmek oldukça zordur.
Okullarda var olan okul aile birliği temsilciliği çoğunlukla okulun fiziki yapısı ile
ilgilenen ve sınırlı katılım ile oluşturulan bir yapının ötesine geçememiştir. Mevcut mevzuatta paydaşların, özellikle işverenlerin yönetimde söz sahibi olabilmesi hususu mümkün değildir. Paydaşların tümünün yönetimin karar aşamalarında yer alabilmesi için bir
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mevzuat çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda gerekli mevzuat çalışmaları yapılarak tarafların yönetime katılmalarının sağlanması gerekmektedir.
Mesleki eğitimde birbirinden etkilenen iller düzeyinde adem-i merkeziyetçi bir
yapı oluşturulabilir. Sistemde roller ve sorumlulukların birlikte paylaşılması gerekir. Okul
yönetimine kısmi özerklik sağlanması uygun olacaktır. Okul yönetimi üst politikalarda
adem-i merkeziyetçi bir yapıda olabilir, diğer hususlar ve günlük işlerde okul yönetimi
karar vermede yetkili olmalıdır. Hesap sorarken yetkilerinde kullanılması sağlanmalıdır.
6.7. Okulların Özel Sektöre Devredilmesi
Kalkınma planında özel sektör ile gönüllü kişi, kurum ve kuruluşların eğitime yatırım yapmalarının veya destek sağlamalarının teşvik edilmesi, büyük önem arz ettiği ifade
edilmektedir. Genel olarak özel sektör ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacını
mevcut kaynaklardan sağlayamadığından meslek liseleri açma yoluna gitmektedir. Son
zamanlarda sağlık, turizm ve teknik alanlarda meslek liseleri kurmakta ve mezunlarını
doğrudan istihdam etmektedirler. İstihdam garantili bu okullar daha fazla ilgi görmektedirler.
Bazı mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında sektörce programların açılması
sağlanmakta ve o bölüm mezunlarının eğitimine katkı verilerek beklenen yeterlilikleri
kazanarak mezun olmaları sağlanmakta ve istihdam etmektedirler. Özel sektörün eğitime
hangi şekilde olursa olsun katılımını sağlamak amacıyla gerekli mevzuat çalışmaları yapılarak desteği alınmalıdır.
61. Hükümet programında sanayinin insan kaynağı ve kapasitesini güçlendirmek
amacıyla özel sektörün organize sanayi bölgelerinde mesleki ve teknik eğitim okul ve
kurumları açmasını destek verileceği ifade edilmiş ve bu kapsamda özel sektör tarafından
organize sanayi bölgesinde meslek lisesi kurma çalışmaları başlamıştır. Mevcut durumda
orta öğretim düzeyinde özel sektöre ait mesleki eğitim kurumu sayısı 45 olup toplam okul
sayısı içerisindeki payı oldukça düşüktür. Milli Eğitim Bakanlığınca özel sektörün okul
açması yönünde teşvikler oluşturması ile bu sayının artırılması sağlanmalıdır.
Buna ek olarak, özel sektör meslek okulu açtığında yapılan harcamaların vergiden
düşebilmesi hususunda düzenlemeler yapılmalı, sektörün bu alanda faaliyet göstermesi
teşvik edilmelidir.
6.8. Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Güvencesi Sisteminin Oluşturulması
9. Kalkınma Planında kalite güvence sisteminin kurulması gerekliliği aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir: Eğitim sistemleri; eğitimin yasayla tanımlanmış ekonomik, sosyal
ve kültürel amaçlarını gerçekleştireceği hususunda topluma ve çıktılarını kullanacak kesimlere güven vermelidir. Eğitim alan birey ise sistemin kendisini yetenekleri, yeterlilikleri ve çevre koşulları içerisinde en yüksek yaşam kalitesine hazırlayacağına inanmalıdır.
Ayrıca sistemin onayladığı diplomalar/sertifikalar/belgeler, bu belgelere sahip bireyleri
işe alacak veya onlara iş yaptıracak olanlara, o bireyin yeterlilikleri hakkında doğru ve
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eksiksiz bilgi vermelidir. Bunların sağlanabilmesi için “eğitimde kalite güvence sistemi”
oluşturulması gerekli görülmektedir.
10. Kalkınma Planı döneminde bu çalışmaların tamamlanarak ülke çapında yaygınlaştırılması amaçlanmalıdır. Mesleki eğitim okullarının bu süreçlerin sonunda akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmeleri sağlanmalıdır.
6.9. Mezunların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
2008 yılında yapılan çalışmalarla MEB’e bağlı olarak faaliyet gösteren mesleki ve
teknik ortaöğretim kurumları mezunlarının; güncel bilişim teknolojileri vasıtasıyla web
tabanlı olarak izlenmesi, söz konusu kurumlarda verilen eğitimin hedeflere ulaşma düzeyinin belirlenmesi ve eğitim programlarının güncelliğinin sağlanması amacıyla “Mesleki
ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının İzlenmesi Projesi” hazırlanmıştır.
Proje için ülke genelinde belirlenen 24 ildeki 63 mesleki ve teknik ortaöğretim kurumundan başlanarak 2006 yılında bir pilot uygulama yapılmış ve raporlaştırılmıştır. Her
ne kadar sistemin 2008 yılından itibaren yurt geneline yaygınlaştırılması hedeflenmişse
de her hangi bir mecburiyet olmadığından bu güne kadar işleyiş gönüllülük esasına göre
olmuştur.
Bu sebeple etkili bir mezun izleme ve değerlendirme sisteminin ivedilikle kurulması gerekmektedir. İlgili tüm tarafların da yer alacağı ortak bir veri tabanı hazırlanarak mezunların izlenmesi sağlanmalıdır. Yapılacak olan değerlendirme ile zayıf yönlerin sürekli
iyileştirilebilmesi için mekanizmalar tasarlanmalıdır.
6.10. Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Bilgi ve Becerilerin Güncellenmesi
Sürekli istihdam için bireyin HBÖ kapsamında desteklenmesi gerekmektedir. HBÖ
kapsamında istihdam edilebilirliğin sağlanması hedeflenmelidir. Yaygın eğitim faaliyetleri tüm ülkeyi kapsamalıdır. Yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bilgi
teknolojileri ve uzaktan eğitim de kullanılmalıdır. Bireylerin bir merkezde toplanmadan
eğitilmesi imkânları araştırılmalıdır. Bu kapsamda bilgiler ve becerilerin sertifikalandırılması da sağlanmalıdır.
Etkin bir enformel öğrenme için;
- HBÖ faaliyetlerine katılım artırılmalıdır,
- HBÖ rehberliği yapılmalıdır,
- Önceki öğrenmeler tanınmalıdır,
- HBÖ faaliyetlerine katılanlar (dezavantajlılar, işsizler engelliler vs. hariç) finansmana da katkı yapmalıdır.
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Büyük işletmeler HBÖ kapsamında çeşitli faaliyetler yürütebilirken küçük işletmeler bunu yapamamaktadırlar. HBÖ kapsamında kişisel gelişim ile ilgili harcamalar
vergiden düşülebilmesi konusu da tartışılmalıdır.
6.11. Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı
İş yaşamındaki hızlı değişmeler ve iş dünyasındaki hareketlilik, küreselleşme ve
ekonomik krizin yarattığı sorunlar sadece gençlerin değil, yetişkinlerin, emeklilerin, işi
olan ama değiştirmek isteyenlerin, ek iş arayanların, ev kadınlarının vb. farklı grupların
da kariyer danışmanlığı hizmetlerine gereksinim duymalarına yol açmıştır (Yeşilyaprak,
2012).
Danışmanlar, değişik yollarla danışanlarına kariyer desteği sunarlar. Bir okulda
çalışan okul psikolojik danışmanı, öğrencilerine kendilerini gerçekçi biçimde değerlendirmeleri, meslek ve iş alanları ile ilgili bilgi toplamaları, geleceklerine yönelik eğitim
alanı seçmeleri, karar verme stratejilerini öğrenmeleri vb. konularda gerek duydukları
yardımları sağlamayı hedefler. Ayrıca danışmanlar, işe/mesleğe yönelik kararların bireyin
tüm yaşamını nasıl etkileyebileceğini fark etmelerini sağlamaya çalışırlar. Ayrıca, bireylerin kişisel doyumlarına yönelik gerçekçi beklentiler geliştirmelerine yardımcı olurlar
(Yeşilyaprak, 2012).
Günümüzde bireylerin kendi kariyerlerini yönetebilmeleri için:
• Sürekli yeni beceriler öğrenmeyi sürdürme,
• Değişim ve belirsizliği tolere edebilme,
• Farklı özellikteki çalışanlarla etkili iletişim kurabilme ve birlikte çalışabilme,
• Hızla değişen iş dünyası taleplerine uyum sağlayabilme,
• Mesleki bilgileri elde etme ve etkili kullanabilme gibi yeterliklere sahip olmaları
gereklidir.
6.12. Mesleki ve Teknik Eğitim Mezunlarına Farklılaştırılmış Ücret Politikası
İster nitelikli ister niteliksiz olsun asgari ücret tüm çalışanlar için eşit olarak uygulanmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının nitelikleri iş hayatında ücretlerine yansımamaktadır. Bu sebeple mesleki ve teknik eğitim cazip olmaktan da çıkmakta,
mezunlar daha iyi ücretlerle çalışabilmek amacıyla yükseköğrenime yönelmeye mecbur
edilmektedirler.
Mesleki ve teknik orta öğretimden mezun olan nitelikli elemanların iş piyasasında
kalmalarını sağlamak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla farklı bir ücret politikası
uygulanması kaçınılmaz gözükmektedir.
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6.13. Mesleki ve Teknik Orta Öğretimin Finansmanı
Ortaöğretim düzeyinde mesleki eğitim finansmanda dâhil olmak üzere tamamen
özel sektöre devredilmesi uygun görünmektedir. Kamunun, özel sektörden ücret karşılığı
eğitim hizmeti satın alabilmesi ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
Finansman sorunu çözülmedikçe özel sektör tarafından kurulan mesleki eğitim kurumlarının uzun soluklu olması mümkün görülmemektedir. OSB’ler içerisinde kurulan
özel sektör okulları için teşvikler önümüzdeki dönem de sürdürülmelidir. Vakıfların özel
kurs açmaları ve meslek eğitime katkı yapmaları konusunda teşvik edilmeleri de düşünülmelidir.
Kalkınma ajansları gibi yapılarla MTE için tanıtım katkısı yapılabilir. Laboratuvarlar kurulabilir çünkü eğitim kurumlarının kalkınma ajanslarından destek almaları mümkündür. MTE amaçlı 3 ay süreli kurslar düzenlenebilmektedir.
Mezunların izlenmesi bu faaliyetler kapsamında desteklenebilir. İş piyasası analizleri için proje ile destek almak mümkündür. Kalkınma ajansıları ile mesleki eğitimin sıkı
bir şekilde ilişkilendirilmesi gerekmektedir.
6.14. Meslek Yüksek Okullarının Sorunlarının Giderilmesi ve Sınavsız Geçişin
Kaldırılması
Türkiye’de tartışma konularından biride mesleki eğitimin hangi kademeye yerleşeceği ve nasıl yönetileceğidir. Dolayısıyla mesleki eğitim ile orta öğretim ilişkisi kesin
olarak belirlenmelidir. Orta öğretim odaklı bir eğitim politikasının uygun olmadığı, kalitenin nasıl artırılacağı konusunda metotların geliştirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.
Bu sebeple MYO’larda görevlendirilecek öğretim elemanların da yeterlilikleri belirlenmeli ve öğretim elemanı istihdamı bu doğrultuda yapılmalıdır.
Meslek yüksekokulları sanayi, hizmet, ticaret bölgelerinde veya bu bölgelere çok
yakın mekânlarda kurulmalıdır. Ayrıca; MYO’ların ekipman ve alt yapı sorunlarının kapsamlı bir şekilde ele alınması ve varılacak mutabakat çerçevesinde ivedi bir şekilde yeniden yapılandırılması sağlanmalıdır.
MYO’ların daha fonksiyonel hale gelmesi için meslek yüksekokullarında alt yapı
sorunlarının giderilmesinin yanı sıra sınavsız geçişin kaldırılarak MYO’ların daha fonksiyonel hale getirilmesi gerekmektedir. Sınavsız geçiş sisteminin kaldırılmasının meslek
yüksekokullarında kaliteyi artıracağı düşünülmektedir.
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7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Mesleki ve teknik eğitim ülkemizin sanayileşmesi ve gelişmiş ülkeler ile rekabet
edebilmesi açısından son derece önemli olmakla birlikte, ülkemizde mesleki ve teknik
eğitim beklenen ilgiyi görmemektedir. Gelişmiş ülkelerle rekabet edebilme açısından
mesleki ve teknik eğitimin desteklenmesi ve gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarılması gerekmektedir.
Ayrıca, mesleki eğitim kurumlarının açılmasında nüfusun yoğunluğu dolayısıyla
oluşan ihtiyacın yanında, siyasi taleplerde etkili olmaktadır. Bu durum kaynakların verimsiz kullanımına neden olmaktadır.
Bilgi toplumuna geçiş sürecinin etkisiyle sanayi devrimi yaklaşımı günümüzde artık etkisini yitirmiş ve bu değişim işgücünden beklenen becerilerin farklılaşması dolayısıyla mesleki eğitimde de paradigmaların sürekli değişmesini beraberinde getirmiştir. Bu
çerçevede; ders saatlerinin artırılması başarı için bir yöntem değildir. Başarının belirlenmesinde çıktılara bakılmalı ve eğitim, çıktı odaklı olarak kurgulanmalıdır. Okul dışındaki
kazanımların mutlaka sertifikalandırılması gerekmektedir. Günümüzde meslekler sürekli
değişmekte, dolayısıyla tek bir mesleği icra ederek emeklilik mümkün olmamaktadır. İnsanlara öğrenmenin öğretilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede sistemin daha özgürlükçü,
esnek ve geçişlere imkan veren bir yapıya dönüştürülmesi kaçınılmazdır. Bu sistemin değiştirilerek daha özgürlükçü, esnek ve seçim hakkı veren bir sistem haline dönüştürülmesi
gerekmektedir. Sistem tasarlanırken yerel ihtiyaçlar dikkate alınmalıdır. Genel ve mesleki
teknik eğitim sistemi muhakeme yapabilen, temel becerileri olan ve gözlem yapabilen
bir insan yetiştirmeyi hedef almalıdır. Bireylerin önü hiçbir şekilde kesilmemeli, işlerin
rasyonelleştirilmesi ve mesleki ve teknik eğitinde zihinsel bir dönüşüm gerekmektedir.
Ülkemizde orta öğretim düzeyinde mesleki eğitim arzu edildiği gibi yapılanamamış
ve beklentileri karşılayamamıştır. Bu nedenle mesleki eğitimin ortaöğretim yerine orta
öğretimden sonra verilmesi düşünülmeli ve mesleki eğitim ağırlıklı olarak MYO düzeyine kaydırılmalıdır. Bu durumda atıl kalan meslek liselerinde modüler eğitim ile işsizlere
eğitim verilerek sertifika almaları ve bir meslek icra edebilmeleri sağlanmalıdır. Buna ek
olarak MYO’ların daha fonksiyonel hale gelmesi için meslek yüksekokullarında alt yapı
sorunlarının giderilmesi ve sınavsız geçişin kaldırılarak MYO’ların daha fonksiyonel
hale getirilmesi gerekmektedir. Bütün bunların yanı sıra meslek yüksekokullarının Milli
Eğitim Bakanlığına devredilmesi de düşünülmelidir.
Mesleki ve teknik eğitimde öğretmen yetiştirilmesi işi Teknik Eğitim, Turizm Ticaret Eğitimi, Mesleki Eğitim ve Endüstriyel Sanatlar Eğitimi Fakülteleri tarafından yapılırken, 2010 yılında bu fakültelerin kapatılmasıyla mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarına öğretmenin nasıl yetiştirileceği konusu belirsiz hale gelmiştir. Mesleki ve teknik
orta öğretim için öğretmen yetiştirmek amacıyla mesleki eğitim konusunda deneyimli
üniversitelerde Mesleki ve Teknik Eğitim Bilimler Enstitülerinin kurulmalı, öğretmen
yetiştirilmesi bu enstitüler marifetiyle yapılmalıdır. Bu enstitüler marifetiyle mevcut öğ54

retmenler için hizmet içi eğitimler yapılarak öğretmenlerin niteliklerinin iyileştirilmesi
de sağlanmalıdır.
Performansa dayalı değerlendirme yapılarak kaliteli eğitime ulaşım hedeflenmelidir. Önceden belirlenmiş kriterlere göre kaynakların; verimlilik, etkililik, tutumluluk
ilkeleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediğini, kamusal sorumluluğun gereklerinin
karşılanıp karşılanmadığını görmek için kurumun ve personelinin faaliyetlerinin denetlenmesi sağlanmalıdır. Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında performansa dayalı
değerlendirme ile öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlenmesi, öğrencilerin
gelişimlerini izlenmesi, öğrencilerin gelişimlerine yönelik geri bildirimde bulunulması,
öğrenme güçlüklerinin belirlenmesi, öğretimin ve öğretim materyallerinin etkinliğinin
belirlenmesi sağlanmalıdır. Buna ilave olarak performansa dayalı değerlendirme ile gelecekteki öğrenme süreçlerinin planlamasına veri sağlanabilecek, öğrencilerin güçlü ve
zayıf yönlerini ortaya çıkarılması sağlanabilecek ve öğretim programlarının yeterliliği de
belirlenebilecektir.
Modüler eğitim ve yeterliliklere dayalı programların hazırlanması konusunda çalışmaların hızlandırılması ve eğitim programları MYK tarafından hazırlanan meslek standartları ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Mesleki eğitim okullarında modüller
ders olarak değil, modül olarak öğretilmeli, modüller ayrı ayrı ve yeterliliğe dayalı olarak
değerlendirilmelidir. Birkaç modülün birleştirilerek bir ders altında öğretilmesi ve ortak
değerlendirilmesinden vazgeçilmelidir.
Yeni bir okul yönetim modeli oluşturarak tüm tarafların katılımı sağlanarak mesleki
eğitimin etkinliği artırılmalıdır. Okul yönetimine ailelerin, yerel yönetim temsilcilerinin
ve ilgili sektör temsilcilerinin katılması eğitim-öğretim süreçlerinin hedeflere ulaşabilmesini sağlamak amacıyla son derece önemlidir. Okul yönetimine tarafların katılımının
sağlanması kalite güvencesi sisteminin bileşenlerinden biridir. Bu konu ile ilgili bir mevzuat düzenlemesi yapılması ve tarafların tümünün karar aşamalarında söz olmalarının
sağlanması gerekmektedir.
Mesleki eğitim okullarının özel sektöre devredilmesi ve özel sektörün meslek okulu açması konusunda yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Okulların sektöre devredilmesi
veya sektörün mesleki eğitim kurumları açmasıyla işgücü piyasasıyla eğitim arasındaki
uyuşmazlıkların ortadan kalkması sağlanacaktır.. Bu doğrultuda özel sektör ile gönüllü
kişi, kurum ve kuruluşların eğitime yatırım yapmaları veya destek sağlamaları amacıyla
teşvik mekanizmaları oluşturulmalıdır. Özel sektör meslek okulu açtığında yapılan harcamaların vergiden düşebilmesi ve okullarda eğitim gören öğrenci başına destek sağlanması
hususunda düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
Mesleki ve teknik eğitimde kalite güvencesi sisteminin oluşturulması ile ilgili çalışmalar tamamlanarak ülke çapına yaygınlaştırılması gerekmektedir. Mesleki eğitimin
yasayla tanımlanmış ekonomik, sosyal ve kültürel amaçlarını gerçekleştirebileceği hususunda topluma ve çıktılarını kullanacak kesimlere güven verecek biçimde kurgulanması
sağlanmalıdır. Eğitim alan bireyler sistemin kendisini yetenekleri, yeterlilikleri ve çevre
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koşulları içerisinde en yüksek yaşam kalitesine hazırlayacağına inanmalıdır. Ayrıca sistemin onayladığı diplomalar/sertifikalar/belgeler, bu belgelere sahip bireyleri işe alacak
veya onlara iş yaptıracak olanlara, o bireyin yeterlilikleri hakkında doğru ve eksiksiz bilgi
vermelidir. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla kurumların eksiklerini gidermesi ve akreditasyon süreçlerini tamamlamaları sağlanmalıdır.
Etkili bir mesleki eğitim için mezunların izlenmesi ve değerlendirilmesi için bir
sistem oluşturulmalıdır. Mezunların izlenmesi ve değerlendirilmesi aynı zamanda akreditasyon sürecinin bir bileşenidir. Bu süreç sadece mezunun istihdam edilip edilmediğini
değil, aynı zamanda mezunun niteliği ile iş piyasası beklentisinin örtüşüp örtüşmediği
ve iş piyasasının memnuniyetini de kapsamalıdır. İzleme ve değerlendirme süreklilik arz
etmeli ve eğitim programlarının güncellenmesi amacıyla da kullanılmalıdır. Mezunların
izlenmesi ve değerlendirilmesi ile kurumun performansı da değerlendirilmiş olacaktır.
İzleme ve değerlendirme sistemi için aynı verileri kullanabilecek diğer kurumlar ile de
işbirliği yapılmalıdır.
Hayat boyu öğrenme kapsamında bilgi ve becerilerin güncellenmesi sağlanmalıdır.
Hayat boyu öğrenme örgün ve yaygın eğitim yoluyla verilen genel ve mesleki eğitim ve
öğretimin yanında, bireyin eğitim-öğretim kurumları dışında bilgi ve beceri kazanmasını
sağlayan öğrenmeleri de içermektedir. Bu çerçevede hayat boyu öğrenme, okullar ve üniversitelerin yanında; işte, evde ya da herhangi bir yerde gerçekleştirilebilmektedir. Yaş,
cinsiyet, sosyo-ekonomik statü ve eğitim seviyesi bakımından herhangi bir kısıtlamaya
tabi değildir. Hayat boyu öğrenme bireylerin, toplulukların ve tüm toplumun mesleki ve
sosyal başarılarına yol açacak biçimde bilgi, anlayış ve becerilerin kazanılmasını destekleyen sürekli ve planlı bir etkinlik olarak görülmelidir. Mesleki ve teknik eğitim alanı
teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli gelişme ve değişim göstermektedir. Bu sebeple iş piyasasında sürekli olarak bilgi ve becerilerinin güncellenmesi gerekmektedir. HBÖ
kapsamında elde edilen kazanımların sertifikalandırılması da sağlanmalıdır.
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