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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Dünya bir teknolojik dönüşüm sürecinden geçmektedir ve bu teknolojik dönüşüm, 

bir yandan üretim süreçlerini, iş yapma biçimlerini değiştirirken bir yandan da yeni 

beceri ihtiyaçları doğurmaktadır. Ekonomideki bu yapısal dönüşüme uygun becerilerin ne 

şekilde inşa edileceği, özellikle dönüşüm sürecine adaptasyon sorunu yaşayan gelişmekte olan 

ülkeler için önemli bir gündem konusudur.  

Türkiye son otuz yılda önemli bir ekonomik dönüşüm sürecinden geçmiştir. Bu 

süreçte Türkiye, üretim yapısındaki ve ihracat kompozisyonundaki değişimin etkisiyle düşük 

teknolojili bir yapıdan orta teknolojili bir yapıya geçiş yapmıştır. Fakat üretim ve ihracatta ileri 

teknolojinin payı hala çok düşüktür. Türkiye’nin önümüzdeki dönem hedeflerine ulaşabilmesi 

ve küresel pazarlarda rekabet gücünü artırabilmesi için üretim ve ihracatta ileri teknolojili 

ürünlerin payını artırması kritiktir. Bunun için öngörülebilir makroekonomik ortamdan, gerekli 

beceri setine sahip beşeri sermayeye kadar pek çok bileşenden oluşan uygun ekosistemi 

sağlaması gerekmektedir. 

Beşeri sermayenin ekonominin ihtiyaçlarıyla uyumlu bir şekilde geliştirilmesi ve 

becerilerinin güncellenmesi hususunda mesleki eğitimin kritik bir rolü bulunmaktadır.  

Mesleki eğitimin ve aslında genel olarak eğitim sisteminin temel hedefi, öğrencilerin, iş yapma 

şekillerinin sürekli değiştiği ve değişmeye devam edeceği iş hayatına uyum sağlamalarını 

mümkün kılacak teknik, sosyal ve üst düzey düşünme becerileri ile donatılması olmalıdır. 

Ancak bu becerilerin, doğru olan bilginin öğrencilere aktarıldığı, yanlışların eğitmenler 

tarafından düzeltildiği, böylelikle faydalanıcının zihinsel anlamda işin içinde bulunmasını 

gerektirmeyen ezberci yapıya sahip olan bir mesleki eğitim sistemi ile kazandırılması mümkün 

değildir. Türkiye’nin mesleki eğitimdeki öğrencilerin alanlarına ilişkin bütünsel bakış açısı 

kazanmalarını sağlayacak bir öğrenme ortamı sunan yenilikçi bir eğitim modeline ihtiyacı 

vardır. Mesleki eğitime odaklanılarak, bu alanda yapılacak revizyonların iş dünyasında, 

dolayısıyla ekonomik büyümede ve kalkınmada etkisini daha hızlı bir şekilde göstermesi 

mümkündür. 

Bu rapor, 29/07/2017 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 2017/16 sayılı Başbakanlık 

Genelgesi ile başlayan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) çalışmaları kapsamında, 

“Mesleki Eğitimde Niteliğin Artırılması Çalışma Grubu” tarafından hazırlanmıştır. 

Rapor, 2023 vizyonu doğrultusunda ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için mesleki 

eğitime yönelik durum tespiti ve alınması gereken tedbirleri içermektedir. 
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1. GİRİŞ 

Türkiye, ekonomik kalkınma sürecinde yapısal ve demografik dönüşümler yaşamış, 

büyük oranda kentleşmiş, orta gelirli bir ülkedir. Türkiye ekonomisinin en önemli büyüme 

kaynağı bugüne kadar kırdan kente göç ile gerçekleşen katma değer artışları olmuştur. 

Kentlerde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı 1980’de yüzde 44 iken bugün bu oran yüzde 

75’e yaklaşmıştır.1 Hızlı kentleşmenin yanı sıra 1980’lerden sonra Türkiye’de toplam yaş 

bağımlılık oranı da önemli ölçüde gerilemiştir. Toplam yaş bağımlılık oranı 1980’de yüzde 79,7 

iken 2016’da bu oran yüzde 49,8 olmuştur.2 Kırdan kente göç ve çalışma çağındaki nüfusun 

toplam nüfus içindeki payının giderek artması, Türkiye’nin tarım ekonomisinden sanayi ve 

hizmetlere dayalı bir ekonomiye dönüşmesine önemli katkı sağlamıştır. Ancak bu şekilde 

meydana gelen ekonomik büyümenin sınırına gelinmiştir. Artık göç ile Türkiye’yi büyütecek 

işgücü hareketini devam ettirebilmek mümkün değildir. Türkiye’nin yapısal dönüşüm ile 

sektörel verimlilik artışlarını hedefleyen yeni bir büyüme stratejisine ihtiyacı vardır. Bunun için 

farklı bileşenleri içeren uygun ekosistemi sağlamak ön koşuldur. Bu ekosistemin en temel 

bileşenlerinden biri gerekli beceri setine sahip beşeri sermayedir. 

Avrupa’nın en genç nüfuslu ülkesi olan Türkiye’de, genç nüfusun ekonomiye 

entegre edilmesi Türkiye’nin uzun vadeli hedeflerine ulaşması için çok önemlidir. 

Türkiye’nin bu entegrasyonu doğru politikalarla desteklemesi gerekir. Yapılması 

gerekenlerden biri, bireylerin – özellikle de gençlerin –  becerilerini artırmaya ve ekonomideki 

yapısal dönüşüme uygun hale getirmeye odaklanmaktır.  

Türkiye’nin büyüme potansiyelini kısıtlayan en önemli etkenlerden biri, özel 

sektörün nitelikli işgücü bulmada karşılaştığı zorluklardır. Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) İşgücü İstatistiklerine göre 2017 Ekim döneminde Türkiye’nin işsizlik oranı yüzde 10,3 

olarak gerçekleşmiştir. Gençlerde işsizlik sorunu daha önemli bir boyuta ulaşmış, 15-24 yaş 

arası genç işsizlik oranı yüzde 19,3 ve 15-24 yaş arasında ne eğitimde ne istihdamda olanların 

oranı da yüzde 24,1 olmuştur. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre 

2016 yılı itibarıyla Türkiye’de gençlerin (15-29 yaş) yüzde 28,2’si ne eğitim görmekte ne de 

çalışmaktadır ve bu oranla OECD ülkeleri arasında en üst sırada yer almaktadır.3  

İŞKUR’un 2017 yılı İşgücü Piyasası Araştırmaları (İPA) Türkiye Raporu, gençler 

arasında işsizliğin ve eğitim/istihdam dışı nüfusun yoğun olduğu bir ortamda, araştırma 

                                                           
1 Türkiye İstatistik Kurumu, TEPAV hesaplamaları 
2"15-64" yaş grubundaki her yüz kişi için "0-14" ve "65 ve daha yukarı" yaş gruplarındaki kişi sayısıdır. Dünya Kalkınma 

Göstergeleri  
3 Bir Bakışta Toplum,  (2016), OECD 
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kapsamındaki 1.111.226 işyerinden 113.748’inin toplam 286.023 kişilik açık işi olduğunu 

ortaya koymaktadır. İşletmeler, bu açık pozisyonlarının yalnızca yüzde 6,6’sı için lisans ve 

üzeri düzeyde eğitim ararken, yüzde 34,4’ü için herhangi bir eğitim düzeyi aramadıklarını ve 

yüzde 25,7’si için de lise altı eğitim seviyesinin yeterli olacağını ifade etmişlerdir. Açık işlerin 

yaklaşık yüzde 60’ının herhangi bir mesleki veya ileri düzey eğitim gerektirmediği anlamına 

gelen bu durum, yüksek işsizlik oranları ile birlikte değerlendirildiğinde, işsizliğin bir kısmının 

işverenlerin talepleri ile işgücü piyasasına katılan kişilerin sahip oldukları becerilerin 

örtüşmemesinden kaynaklandığı şeklinde yorumlanabilir. Bu durum, Torun, et al. (2017)’de de 

ifade edildiği gibi Türkiye ekonomisindeki dönüşümün, Türkiye’de genç işgücünün 

dönüşümünden daha yavaş gerçekleştiğini göstermektedir. 

İŞKUR’un 2017 İPA çalışmasına göre hem teminde güçlük çekilen hem de açık 

işlerin yüksek olduğu mesleklerin önemli bir kısmını lisans eğitimi gerektirmeyen 

“Sanatkarlar ve İlgili İşlerde Çalışanlar” grubu oluşturmaktadır. Söz konusu meslek 

grubu toplam teminde güçlük çekilen kişilerin yüzde 31,2’sine, açık işlerin de yüzde 22,5’ine 

tekabül etmektedir. Bununla birlikte işsizler ve 15-24 yaş grubunda ne eğitimde ne istihdamda 

olan gençler içinde meslek lisesi mezunlarının önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. 

Eğitimde kazandırılan niteliklerin işgücü piyasasındaki beklentileri karşılamak konusunda her 

zaman yeterli olmadığına işaret eden bu durum, işgücü arzı ile talebinin uyumlu olması 

gerektiğini vurgulamaktadır (Torun ve Tümen, 2017; Torun, et al., 2017).  

Bireylerin daha kolay istihdam edilmelerini sağlayacak beceriler kazanmaları 

ancak nitelikli bir eğitim politikası ile mümkündür. Lisans altı düzeylerdeki eğitimin işgücü 

piyasasına geçişte en önemli kademe olduğu dikkate alındığında, bu seviyedeki eğitimin 

kalitesinin iyileştirilmesi gerektiği açıktır (Torun, et al., 2017). Bu nedenle mesleki eğitim 

giderek artan bir şekilde beceriler ve işgücü piyasasındaki talepleri uyumlu hale getirmeye 

odaklanmaktadır. Ancak nitelikli bir mesleki eğitim, öğrencilere yalnızca belirli işlere uygun 

teknik bilgileri aktarmaktan ibaret olmamalı, piyasada talep edilen sosyal becerileri 

kazandırmayı da amaçlamalıdır. Bunun için mesleki eğitim sistemi, sürdürülebilir, belirli bir 

odağı olan ve başta özel sektör olmak üzere tüm paydaşların aktif katılımını sağlayan bir 

yeniden yapılanma süreci içinde gözden geçirilmelidir. 
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ 

2.1.  Dünyada Genel Durum  

Dünya, ölçeği, kapsamı ve karmaşıklığı bağlamında insanlığın daha önce hiç 

deneyimlemediği bir teknolojik dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bu sürecin nasıl devam 

edeceğini henüz tam olarak bilemesek de toplumların bu dönüşüme hazırlanabilmesi için kamu 

kurumlarından özel sektöre, üniversitelerden sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm paydaşları 

içeren bütüncül ve kapsayıcı bir yönteme ihtiyaç duyulduğu açıktır4 (Peters, 2017). 

Yapay zeka, robotik, 3 boyutlu yazıcı, nanoteknoloji ve biyoteknoloji gibi 

teknolojilerdeki gelişmelerle yalnızca gündelik hayatlarımız değil, işlerin yapılış biçimi de 

değişmektedir. Akıllı sistemler sayesinde değer zinciri yönetiminden iklim değişikliğine kadar 

pek çok konuda insanlığın karşılaştığı problemleri çözmek mümkün olabilecektir (WEF, 2016). 

Rutin işler, giderek daha fazla oranda insanlar yerine bilgisayarlar tarafından yapılmaktadır ve 

insanlar tarafından yapılan işlerin hızla otomasyonlu hale dönüşmesinin rutin işleri yapan 

işgücünü gereksiz hale getireceği endişesi giderek artmaktadır (Brynjolfsson and McAfee, 

2012, Akst, 2013, Autor, 2013). Teknolojide ortaya çıkan ilerlemeler, insan yerine otomasyon 

tarafından yapılabilecek işleri artırdıkça, beceri uyumsuzluğunun daha çok artması söz konusu 

olabilecektir. Bu ortamda, teknolojiyi kullanarak katma değer üretebilen, bu teknolojilerin 

gerektirdiği teknik ve sosyal becerilere sahip, yaratıcı çözümler sunabilen çalışanlar avantajlı 

olacaktır. Bu nedenle mesleki eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların odağında 

bireylerin yeni teknolojilere uyum sağlamalarını, işgücü piyasasında atıl kalmalarını 

engelleyecek şekilde öğrenmeyi öğrenmelerini sağlayan modeller geliştirmek olmalıdır.   

Mesleki ve teknik eğitim, bir ülkenin sosyal ve ekonomik ilerlemesindeki önemli 

unsurlardan biridir. Bunun için 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde de kendisine 

öncelikli bir yer bulmuştur. Yüksek kaliteli, karşılanabilir bir mesleki eğitim sistemine eşit 

erişimi sağlamak, 2030’a kadar girişimciliği ve iyi işlerde istihdam edilebilirliklerini 

kolaylaştıracak beceri setine sahip genç ve yetişkinlerin sayısını artırmakla birlikte 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin de önemli bir bileşenidir. Mesleki eğitim programları 

                                                           
4 Kaynak: Michael A. Peters (2017) Technological unemployment: Educating for the fourth industrial revolution, 

Educational Philosophy and Theory, 49:1, 1-6 
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“nitelikli eğitim” ve “insana yakışır iş ve ekonomik büyüme” olarak isimlendirilen sırasıyla 

4’üncü ve 8’inci Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleşmesi için de kritik önemdedir.5  

Mesleki ve teknik eğitim, kişileri belirli mesleklerde ya da daha geniş bir ifadeyle 

işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan bilgi, teknik uzmanlık, beceri ve/veya yetenek ile 

donatmayı hedefleyen öğrenme patikası olarak tanımlanabilir.6 Avrupa Konseyi’nin Mart 

2000’de yayınladığı Lizbon Stratejisi de kaliteli mesleki eğitim ve öğretimi, sosyal uyumun, 

hareketliliğin, istihdam edilebilirliğin ve rekabetçiliğin artırılmasının önemli ve bütünleyici bir 

parçası olarak görmektedir.7 Buradan hareketle etkili bir mesleki ve teknik eğitimin 

planlanabilmesi, işgücü piyasasındaki ihtiyaçları hem bugünün işleri/meslekleri için tespit 

edebilmeye hem de gelecekte ortaya çıkabilecek yeni iş kolları için öngörebilmeye bağlıdır. Bu 

şekilde tasarlanmış yüksek kaliteli mesleki eğitim sistemleri gençlerin okuldan iş hayatına 

geçişini kolaylaştıracaktır.  

Almanya’nın Mesleki ve Teknik Eğitim Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 

Reinhold Weiss, 2015 yılında Hannover’de yaptığı bir konuşmasında yeni sanayi 

devriminin mesleki eğitim açısından nasıl sonuçlanacağını şöyle ifade etmektedir:8 

“Sanayi 4.0 üretim sürecindeki iş tanımlarını sürekli olarak değiştiriyor, değiştirmeye devam 

edecek... Bunun mesleki eğitim açısından sonucu nedir? Genel olarak bilgi ve iletişim 

teknolojileri bilgisinin artması gerekiyor. Ama aynı zamanda kontrol ve problem çözme 

becerilerine olan talebin de artacağı bir dönem göreceğiz.” Buradan hareketle geleceğin 

fabrikalarında, onun devamlılığını sağlayacak çalışanların üretimde veya idari görevlerde hangi 

kademede olursa olsun son derece donanımlı olmaları, ortaya çıkabilecek problemlere hızlıca 

müdahale edecek kabiliyette olmaları ve fabrikada ne iş yapıldığını bir bütün olarak 

kavrayabilmeleri gerektiği söylenebilir.  

İşgücü piyasalarına yönelik yapılan ihtiyaç analizi veya benzeri çalışmaların çoğu, 

işverenlerin “aradıkları niteliklere sahip personel bulmakta zorlandığı” sonucunu ortaya 

çıkarmaktadır. Küresel ölçekte bir çalışma olan ve Manpower Group tarafından 

gerçekleştirilen Yetenek Açığı Araştırması’nın 2016/179 dönemi sonuçlarına göre Türkiye, en 

                                                           
5 Kaynak: https://europa.eu/capacity4dev/selfsustain/article/vocational-education-and-training-sustainable-development 
6 Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training), European Training Thesaurus 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20031.aspx 
7 Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı, 2014 - 2018 
8 Kaynak: https://www.bibb.de/en/25228.php 
9 Kaynak: http://www.manpowergroup.com/talent-shortage-2016 (Erişim: 06 Ocak 2018) 
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çok yetenek açığı yaşayan ilk on ülkeden biridir. Türkiye’de Manpower’ın araştırmasına katılan 

işverenlerin yüzde 66’sı firmalarındaki açık pozisyonları doldurmakta güçlük çektiğini 

belirtmiştir. Türkiye’ye kıyasla daha yüksek oranda güçlük yaşayan ülkeler sırasıyla;  Japonya 

(yüzde 86), Tayvan (yüzde 73), Romanya (yüzde 72) ve Hong Kong’tur (yüzde 69).  

Yine Manpower’ın aynı araştırması10, küresel olarak işverenlerin yüzde 40’ının açık 

pozisyonlarını doldurmakta güçlük çektiğini ortaya koymuştur. En çok güçlük yaşadıkları 

alanların başında ise vasıflı işçi olarak sınıflandırılan, kaynakçı, duvar ustası, sıvacı, elektrisyen 

gibi meslekler gelmektedir. Bunun yanı sıra bilgi ve iletişim teknolojileri alanında çalışacak 

uzmanlar, teknisyenler, makine operatörleri işverenlerin bulmakta güçlük çektikleri meslek 

alanları arasındadır. İstedikleri zaman bu pozisyonlara uygun eleman bulamamalarının en 

önemli nedenleri sırasıyla; başvuru yetersizliği (yüzde 24), teknik beceri eksikliği (yüzde 19), 

deneyim eksikliği (yüzde 19), başvuranların yüksek ücret beklentisi (yüzde 14) ve sosyal beceri 

eksikliğidir (yüzde 11). 

Şekil 1: İşverenlerin bulmakta en çok zorlandıkları beceriler 

 

Kaynak: Manpower Group Yetenek Açığı Araştırması 2016/17 (http://www.manpowergroup.com/talent-shortage-2016) 

                                                           
10 Kaynak: http://www.manpowergroup.com/talent-shortage-2016 (Erişim: 06 Ocak 2018) 
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2.2. Türkiye’de Genel Durum 

2.2.1. Türkiye’de işgücü piyasası dünyadaki teknolojik dönüşümün 

neresinde? 

Eylül 2017 itibarıyla Türkiye’de işgücünün yüzde 55,9’u lise altı düzeyde eğitime 

sahiptir. İşgücünün yüzde 10,2’si genel lise, yüzde 10,8’i mesleki veya teknik lise,  yüzde 

23,1’i de yükseköğretim mezunudur. İşgücünün eğitim düzeyi (genel lise mezunlarıyla birlikte 

yüzde 66,1’inin belirli mesleklere yönelik veya ileri düzey eğitim almamış olması) Türkiye’nin 

yeni sanayi devriminin aradığı; geleceğin fabrikalarında ya da genel olarak iş dünyasında ortaya 

çıkabilecek problemlere etkili bir şekilde çözüm üretebilecek, yapılan işlere bütünsel bir bakış 

açısıyla yaklaşabilecek, donanımlı çalışanlara sahip olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Bu 

durumda, Türkiye’nin eğitimin tüm kademelerinde niteliği artırmayı hedeflemesi gereklidir. 

Ancak mesleki eğitime odaklanılarak, bu alanda yapılacak revizyonların iş dünyasında, 

dolayısıyla ekonomik büyümede ve kalkınmada etkisini daha hızlı bir şekilde göstermesi 

mümkündür. Türkiye’nin mesleki eğitimdeki öğrencilerin alanlarına ilişkin bütünsel bir bakış 

açısı kazanmalarını sağlayacak bir öğrenme ortamı sunan yenilikçi bir eğitim modeline ihtiyacı 

vardır. 

İŞKUR’un İPA 2017 sonuçları, Türkiye’de yaklaşık her beş işletmeden birinin 

eleman temininde güçlük çektiğini göstermektedir. Araştırma kapsamında yer alan 

1.111.226 işyerinin yüzde 18,5’i eleman temininde güçlük çektiğini belirtmiştir. Yapılan 

araştırmada işverenlere eleman temininde güçlük çekme nedenleri de sorulmuştur. Gerekli 

mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamaması yüzde 74,8 ile işverenler tarafından ifade 

edilen teminde güçlük çekilme nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. İkinci sırada ise 

yeterli iş tecrübesine sahip eleman bulunamaması gelmektedir.   
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Şekil 2: Teminde güçlük çekilme nedenleri 

 

Kaynak: İŞKUR Türkiye İşgücü Piyasası Araştırması, 2017 

 

TEPAV tarafından 2016 yılında “Mesleki Eğitim İhtiyaç Analizi ve Pilot Uygulama 

Projesi”11,12 kapsamında 749 işveren ve 1398 MYO veya 4 yıllık fakülte öğrencisi ile 

yapılan ihtiyaç analizi çalışmasına göre işverenlerin yüzde 46,5’i her zaman, yüzde 17,4’ü 

de bazen istedikleri becerilere sahip personel bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirtmiştir. 

İstenen becerilere sahip eleman bulma konusunda sıkıntı yaşama nedenleri ise büyük oranda 

mesleki/teknik bilgi eksikliği (yüzde 44,1) ve deneyim/pratik bilgi eksikliğidir (yüzde 38,6).  

Benzer bulgular, TOBB öncülüğünde TOBB-ETÜ, MEB ve ÇSGB ile yapılan 

protokoller çerçevesinde gerçekleştirilen Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri 

Projesi’nde (UMEM Beceri’10)13 de ortaya çıkmıştır. Proje kapsamında, 2010 yılında 

Türkiye’nin istihdamının yüzde 80’ini oluşturan 19 pilot ilde yapılan işgücü piyasası ihtiyaç 

analizi sonuçlarına göre firmaların aradıkları niteliklere sahip personel bulmakta güçlük 

yaşamalarının temel nedenleri arasında mesleki bilgi eksikliği yüzde 73,7’lik oranıyla ilk sırada 

yer almaktadır. Deneyim eksikliği, sosyal becerilerin yeterli olmaması da işverenlerin sıklıkla 

dile getirdiği diğer nedenlerdendir.  

                                                           
11 Kaynak: http://www.tepav.org.tr/upload/files/1488712936-

4.MESLEKI_EGITIMDE_PROBLEME_DAYALI_EGITIM_MODELI_Ihtiyac_Analizi_ve_Pilot_Uygulama_Sonuclari.pdf 

(Bundan sonra a.g.e olarak kaynak gösterilecektir.) 
12 Kaynak: http://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/4174 
13 Kaynak: https://www.tobb.org.tr/KobiArastirma/Sayfalar/Beceri10.html 
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Şekil 3: İşverenlerin aranan becerilere uygun personel bulmada yaşadığı sıkıntılar 

 

 

Kaynak: TEPAV Mesleki Eğitim İhtiyaç Analizi ve Pilot Uygulama Projesi İşveren Anketi, 2016  

Şekil 4: Beceri uyumsuzluğunun nedenleri 

 

Kaynak: UMEM Beceri’10 Araştırması, 2010 
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Bununla birlikte özel sektör de her zaman ihtiyaç duyduğu becerileri net ve doğru 

bir şekilde tanımlayamamaktadır. Örneğin TEPAV’ın 2016 yılında yaptığı araştırmada14 

işverenlere, istihdamında zorlandıkları meslek kollarında çalışacak kişilerde aradıkları en 

önemli üç beceri sorulduğunda, “eğitimli/bilgili olmalı (yüzde 21,4), “deneyimli/tecrübeli 

olmalı” (yüzde 17,4) ve “yetenekli olmalı” (yüzde 5,8) gibi daha soyut yanıtların öne çıktığı 

görülmüştür. Dahası, aynı araştırmada işverenlere, “eleman temininde zorlandığınız meslekleri 

yapacak kişilere kısa süreli (örneğin 90 saatlik) eğitimler verecek olsak, hangi alanda eğitim 

verelim isterdiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Firmaların büyük çoğunluğu “teknik ve mesleki 

eğitim” cevabını vermiş ve bu eğitimlerin içeriği ile ilgili somut bir öneri getirememiştir. 

Dolayısıyla firmaların beklentileri ve hedefleri konusunda farkındalıklarını artırması, hem 

kurum içi eksiklerini daha etkili bir şekilde giderebilmeleri hem de mesleki eğitime yönelik 

uzun vadeli politika tasarım süreçlerine katkıda bulunabilmeleri için gereklidir.     

2.2.2. Mesleki eğitime ilişkin temel göstergeler  

Mesleki ve Teknik Eğitimde 2017 yılsonu itibarıyla önemli bir sayısal büyüklüğe 

ulaşılmıştır. Tablo 1’de mesleki ve teknik eğitime ilişkin temel istatistikler yer almaktadır. 

Buna göre 3.581 okulda, 1,6 milyon öğrenciye 54 alan ve 200 dal çerçevesinde mesleki ve 

teknik eğitim verilmektedir. Mesleki ve teknik eğitimdeki öğrencilerin yüzde 6,5’i özel meslek 

liselerinde öğrenim görmektedir. Özel meslek liselerinin toplam meslek liseleri içindeki payı 

ise yüzde 10,6’dır.  

  

                                                           
14 a.g.e 
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Tablo 1: Bir bakışta mesleki ve teknik eğitim 

Gösterge Düzey 

Öğrenci sayısı 1.668.660 

Öğretmen sayısı 132.054 

Okul/Kurum sayısı 3.581 

Derslik sayısı 60.848 

Derslik başına düşen öğrenci sayısı 27 

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 13 

Mesleki eğitimin ortaöğretimdeki payı (%) %42 

2017 yılı bütçesi (yatırım, donatım ve cari) 12.5 Milyar TL 

Özel meslek lisesi sayısı 381 

Özel meslek lisesi öğrenci sayısı 109.121 

OSB’lerde açılan resmi meslek lisesi sayısı 32 

Desteklerden yararlanılarak OSB içi ve dışında açılan özel 

meslek lisesi sayısı 

71 (35 tanesi OSB içi) 

Eğitim yapılan alan ve dal sayısı 54 Alan – 200 Dal  

Kaynak: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, 2017 Yılı Özet Faaliyet Raporu, Ocak 2018 

 

2016/17 eğitim-öğretim yılında ortaöğretimde net okullaşma oranı yüzde 82,5’tir. 

İlgili öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan öğrencilerin, ait olduğu öğrenim 

türündeki teorik yaş grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilen net okullaşma 

oranı, 2011/12 eğitim-öğretim yılından sonra yaklaşık 15 yüzde puan artmıştır. 2016/17 eğitim-

öğretim yılı itibarıyla ortaöğretimde erkek öğrencilerin net okullaşma oranı yüzde 82,7 iken 

kadın öğrencilerde aynı oran yüzde 82,4’tür. Ortaöğretimde net okullaşma oranı genel 

ortaöğretim ve mesleki ve teknik ortaöğretim olarak ayrıştırıldığında, genel ortaöğretimde bu 

oranın yüzde 40,16, (imam hatip liseleri dahil) mesleki ve teknik ortaöğretimde ise yüzde 42,38 

olduğu görülmektedir. Ortaöğretimin tamamı ele alındığında net okullaşma oranı kadın-erkek 

öğrenciler arasında çok büyük bir farklılaşma göstermemektedir. Ancak genel ortaöğretim ve 

mesleki ve teknik ortaöğretim olarak ayrı ayrı bakıldığında durum değişmektedir. Genel 

ortaöğretimde erkek ve kadınların net okullaşma oranı sırasıyla, yüzde 38,24 ve yüzde 42,19; 

mesleki ve teknik ortaöğretimde ise erkek ve kadınların net okullaşma oranı sırasıyla yüzde 

44,46 ve yüzde 40,2’dir. 
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Şekil 5: Ortaöğretimde net okullaşma oranı, % 

 

Kaynak: Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim – 2016/17 (Tablo 1.1a) 

 

2000’li yıllarda hayata geçirilen politika değişiklikleri ile mesleki ve teknik eğitimde 

okullaşma oranı artmıştır. Örneğin 2002 yılında başlatılan meslek yüksekokullarına sınavsız 

giriş uygulamasının bu yönde bir etkisi olmuştur. 2005/2006 – 2014/2015 eğitim-öğretim yılları 

boyunca genel liselerin ortaöğretim içindeki payı azalırken, mesleki ve teknik liselerin payı 

artmıştır. Meslek liselerinin ortaöğretim içindeki ağırlığının artmasında uygulanan MEGEP, 

İKMEP gibi projeler ve 2011 yılında üniversite sınavlarında uygulanan katsayı oranlarının 

kaldırılması da etkili olmuştur. Fakat mesleki ve teknik liselerdeki öğrenci sayılarının, son 

yıllarda azalma eğiliminde olduğu dikkat çekmektedir. 2016/2017 eğitim-öğretim yılında açık 

öğretim hariç ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 4 milyon öğrenci bulunmaktadır. 

Din eğitimi gören ve açık öğretimdeki öğrenciler hariç tutulduğunda, meslek lisesi 

öğrencilerinin ortaöğretimdeki payının yüzde 43 olduğu görülmektedir.   

Şekil 6: Meslek lisesi öğrencilerinin ortaöğretimdeki payı, % 

 
Kaynak: Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 

Not: Mesleki eğitimdeki öğrencilere, açık öğretim ve din eğitimi; ortaöğretimin toplamına açıköğretim dahil edilmemiştir.  
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Sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla kurulan 

mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının sayısı 2016/2017 eğitim-öğretim yılı itibarıyla 

toplam 4.399’a ulaşmıştır. Genel liselerde olduğu gibi mesleki ve teknik liselerde de özel 

okulların sayısı artmaktadır. 2013/2014 öğretim döneminde, özel mesleki ve teknik liselere 

kamu kaynaklarıyla doğrudan destek ve teşvikler verilmesinin etkisiyle, bir yıl içinde 300 yeni 

özel meslek lisesi faaliyete geçmiştir. Son yıllarda öğrenci sayısındaki düşüşe rağmen meslek 

liselerinin sayısındaki artış dikkat çekmektedir. 2016/2017 öğretim yılında OSB’lerde 32 resmi 

meslek lisesi ve OSB içi ve dışında 33 özel meslek lisesi bulunmaktadır. 2017/2018 öğretim 

yılında OSB’lerdeki resmi meslek lisesi sayısı değişiklik göstermemiştir.  OSB içi ve dışında 

bulunan özel meslek lisesi sayısı ise 71 olmuştur. 

Şekil 7: Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin ortaöğretimdeki payı, % 

Kaynak: Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 

Not: Mesleki ve teknik eğitim veren liselere, açık öğretim ve din eğitimi; ortaöğretimin toplamına açıköğretim dahil 

edilmemiştir.  
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Tablo 2: Mesleki eğitimde resmi ve özel okul ayrımı 

Öğretim yılı Resmi okul sayısı Özel okul sayısı 

2006-2007 3768 21 

2007-2008 3973 21 

2008-2009 4137 27 

2009-2010 4359 22 

2010-2011 4662 24 

2011-2012 4919 45 

2012-2013 5370 126 

2013-2014 5931 426 

2014-2015 3660 429 

2015-2016 3671 419 

2016-2017 4027 372 

Kaynak: Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 

Not: Resmi okul sayıları, din öğretimi veren okullar çıkarılarak hesaplanmıştır. 

 

Mesleki ve teknik eğitime ayrılan bütçe toplam eğitim bütçesi içinde önemli bir paya 

sahiptir.15 Mesleki ve teknik eğitime ayrılan bütçe 2015/2016 eğitim-öğretim yılında 8,2 

milyar TL iken 2016/2017 döneminde 11 milyar TL, 2017/2018 döneminde de 12,5 milyar 

TL’ye çıkmıştır.16 Bu bütçenin verimli bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

2017/18 eğitim-öğretim yılında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 

okul/kurumlarda kayıtlı olan geçici koruma statüsüne sahip öğrenci sayısı 8.173’tür.17 

Bunların yüzde 68,8’i Suriye, yüzde 16,9’u Irak ve yüzde 14,3’ü Afganistan kökenli 

öğrencilerdir. 8.173 öğrencinin yüzde 67,9’u 9’uncu sınıfta, yüzde 18,9’u ise 10’uncu sınıfta 

eğitim görmektedir. Söz konusu öğrencilerin diğer eğitim kademelerine dağılımı şöyledir: Okul 

öncesi eğitim (yüzde 1,2), 11’inci sınıf (yüzde 3,9), 12’nci sınıf (yüzde 1,8), mesleki eğitim 

merkezi (yüzde 6,2). Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin tamamı geçici 

koruma altındaki Suriyelilerden oluşmaktadır. 

Türkiye’de bulunan 974 meslek yüksekokulunun 870’i devlet üniversitelerinde, 99’u 

vakıf üniversitelerinde ve 5’i vakıf meslek yüksekokullarında bulunmaktadır.18 2016/2017 

                                                           
15 Yalnızca MEB’in bütçesi çerçevesinde düşünüldüğünde toplam içinde yaklaşık yüzde 13,5’lik bir payı vardır. 
16 Kaynak: MTEGM 
17 Kaynak: 2 Ocak 2018 tarihli e-Okul verileri, MTEGM 
18 Kaynak: YÖK Türlerine Göre Birim Sayıları Raporu, 23 Şubat 2018 itibarıyla, https://istatistik.yok.gov.tr/ 
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dönemi verilerine göre meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrenci sayısı 1 milyondan 

fazla olup bunların yüzde 39’u kadındır. 2016/2017 döneminde meslek yüksekokullarına yeni 

kayıt yaptıran yaklaşık 342 bin öğrenci bulunmaktadır. Bunların yüzde 44’ü kadındır. Önceki 

dönemlerde aynı oranın yüzde 42 civarında olduğu görülmektedir. Yeni kayıt yaptıran 

öğrencilerin cinsiyet dağılımı, hâlihazırda okuyan öğrencilerin cinsiyet dağılımına göre daha 

eşitlikçi bir yapıdadır. Bunun bir nedeni eğitimini tamamlayamayan kadınların, erkeklere 

kıyasla daha yüksek sayıda olması olabilir. Önceki yıllarda meslek yüksekokullarına yeni kayıt 

sayısında artış eğilimi olsa da 2016/2017 döneminde meslek liselerinden yüksekokullara 

sınavsız geçiş sisteminin kaldırılması ile toplam yeni kayıt sayısında azalma olduğu 

görülmektedir.  

Tablo 3: Meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrenci sayıları 

 

Kaynak: Yükseköğretim İstatistikleri, Yükseköğretim Bilgi Yönetimi Sistemi 

2.2.3. Mesleki yeterlilik sistemi ve meslek liselerinde eğitimin içeriği 

2.2.3.1. Mesleki yeterlilik sistemi 

Ulusal meslek standardı, bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için bireyin sahip 

olması gereken asgari bilgi ve beceriler ile göstermesi gereken tutum ve davranışları 

düzenleyen metinlerdir. Standardı ve yeterliliği hazırlanacak meslekler, ülkemizdeki istihdam 

kapasitesi, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin 

önerileri, standart hazırlayabilecek istekli kuruluşların mevcudiyeti ve iş sağlığı ve güvenliği 

gibi öncelikler dikkate alınarak, ülkemizin Ulusal Europass Merkezi ve Avrupa Yeterlilikler 

Çerçevesi Ulusal Koordinasyon Noktası olan MYK Yönetim Kurulunca belirlenmektedir. 

Yürürlükte olan ulusal meslek standartları ve yeterlilikler aynı usulle en geç beş (5) yılda bir 

güncellenmektedir. Bu çerçevede Mart 2018 itibarıyla MYK ve paydaşlar arasında 145 adet 

işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokoller kapsamında 936 meslekte standart hazırlama 

çalışmaları başlatılmış, bunlardan 785 tanesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş 

Okul sayısı

Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam

2013-2014 809 161,303 118,573 279,876 503,483 319,624 823,107

2014-2015 834 181,880 134,553 316,433 563,264 355,700 918,964

2015-2016 864 196,683 147,889 344,572 635,409 402,382 1,037,791

2016-2017 876 190,864 151,577 342,441 696,556 441,539 1,138,095

Yeni kayıt öğrenci sayısı Okuyan öğrenci sayısı
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ve 138 meslek standardı güncellenmiştir. Yürürlükteki standartların 507’si tehlikeli işlere 

ilişkin meslek standartlarından oluşmaktadır. Ayrıca standartlarda yer alan mesleki bilgi, beceri 

ve yetkinliklerin ölçülüp belgelendirilmesine yönelik usul ve esasları düzenleyen ve ulusal 

meslek standartları esas alınarak hazırlanan 435 Ulusal Yeterlilik yürürlüğe girmiştir. Aktif 

İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği’nin 28 ve 39’uncu maddeleri uyarınca İŞKUR tarafından açılan 

kursların ve verilen eğitimlerin müfredatlarının yürürlükteki ulusal meslek standartlarına 

uyumlu olması ve bu kapsamda yapılan sınavların MYK Kanunu’nda düzenlenen esaslar 

çerçevesinde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Belirlenen meslek standartları çerçevesinde sınav ve belgelendirme faaliyetleri “Mesleki 

Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği” hükümleri 

uyarınca MYK tarafından yetkilendirilen uluslararası akreditasyona sahip sınav ve 

belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir. MYK, bugüne kadar uluslararası 

standartlara göre akredite olmuş 126 sınav ve belgelendirme kuruluşunu yetkilendirmiştir. Bu 

kuruluşlar 245 meslekte sınav ve belgelendirme faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 

Yetkilendirilmiş kuruluşlar Türkiye’nin tüm illerinde teorik ve pratik sınav yapabilmektedir. 

Bu kuruluşların yıllık sınav kapasitesi 2 milyon kişidir. Ocak 2018 itibarıyla, yapılan sınavlarda 

başarılan olan 304.685 kişi MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmıştır.  

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlere ilişkin günümüz itibarıyla 161 meslekte MYK Belgesi 

zorunluluğu getirilmesine imkân tanıyan Bakanlar Kurulu Kararları yayımlanmış olup, 

yayımlanan Tebliğlerle şu ana kadar 81 meslekte çalışanlar için MYK Mesleki Yeterlilik 

Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. (18 İnşaat, 22 Otomotiv, 4 Elektronik, 9 Enerji, 21 Metal, 

6 Tekstil, 1 Ulaştırma ve Lojistik Sektörleri Meslekleri) 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak 

şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dâhil, meslekî, genel ve akademik eğitim ve 

öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren 

ulusal yeterlilikler çerçevesini ifade etmektedir. 

TYÇ, Avrupa Komisyonu tarafından 2017 yılında onaylanarak Avrupa Yeterlilikler 

Çerçevesi ile referanslandırılmıştır. Böylece ülkemiz Avrupa’da yeterlilik çerçevesini oluşturan 

sayılı ülkeler arasına girmiş ve ülkemizde kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterliliklerin 

(diploma, sertifika, mesleki yeterlilik belgeleri vb.) başta Avrupa Birliği olmak üzere 

uluslararası arenada geçerli hale gelmesine imkân yaratılmıştır. 
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2.2.3.2. Meslek liselerinde eğitimin içeriği MYK standartları ile uyumlu mu? 

652 Sayılı MEB’in teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 

yürürlüğe girmesi ile 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren çeşitli programlar 

uygulayan okul türleri birleştirilerek söz konusu okullar Mesleki ve Teknik Anadolu 

liseleri ismini almıştır. Lise giriş puanına göre öğrenci alan Mesleki ve Teknik Anadolu 

Liseleri’nde 9’uncu sınıfta ortak programda eğitim verildikten sonra öğrenciler, Anadolu 

Teknik ve Anadolu Meslek programlarında yer alan alanlara ayrılırlar. Anadolu Teknik 

programında mesleğe yönelik bilgi ve becerilerin yanında matematik, fizik, kimya ve biyoloji 

dersleri dört yıl boyunca daha ağırlıklı olarak verilmektedir. Her iki programda da 9’uncu 

sınıftaki ortak eğitimden sonra 10’uncu sınıfta mesleki alan eğitimi, 11’inci ve 12’nci sınıfta 

mesleki dal eğitimi verilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 54 alan, 200 dal 

bulunmaktadır. 

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programlarına, 

ortaöğretim kurumlarının 9’uncu sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 

70 olan öğrenciler başvurabilir. Öğrenciler, 9’uncu sınıfta gördükleri matematik, fizik, 

kimya, biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik 

ortalamasına göre sıralanırlar ve puanlarına göre yerleştirilirler.19 Anadolu meslek 

programındaki meslek alanlarının yerleştirme puanı ise öğrencinin ortaokul sınıflarının yılsonu 

başarı puanlarının aritmetik ortalamasının yüzde 40’ı ile 9’uncu sınıf yılsonu başarı puanının 

yüzde 60’ı toplanarak belirlenir.20  

MYK tarafından hazırlanan meslek standartları incelendiğinde meslek profillerinin 

görevler, işlemler ve başarım ölçütlerinin sırasıyla tanımlandığı görülmektedir. Genel 

olarak meslekler için tanımlanan görevleri şu başlıklar altında toplamak mümkündür:  

 İş sağlığı ve güvenliği 

 Çevre koruma mevzuatına hakimiyet ve uygunluk 

 Kalite standartlarına uygunluk 

 Genel iş disiplini 

 İş araç gereçlerinin bakımı 

 İş öncesi hazırlık 

                                                           
19 Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu 
20 Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu 
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 Teknik konular 

Meslekler için tanımlanan görevlerin içerikleri başarım ölçütleri üzerinden 

incelendiğinde, bu başarım ölçütlerinin “bilgi ve beceri” ile “tutum ve davranış” olmak 

üzere iki alanda toplanabilecekleri görülmektedir. Meslekler için belirlenen başarım 

ölçütleri, mesleki beklentilerin karşılanabilmesi için motor beceriler (fiziksel beceriler) ve 

bilişsel becerilerin (karar verme, tespit etme, değerlendirme, kontrol etme ve seçim yapma gibi 

zihinsel becerilerin) iç içe geçmiş olması gerektiğini göstermektedir.  

Her mesleki yeterlilik için ayrı ayrı tanımlanan ve onlarca sayıda olan bu başarım 

ölçütleri ve mevcut eğitim sisteminin bu ölçütlerle uyumu, örnek bir analiz olması için 

CNC programcılığı (seviye 5) özelinde değerlendirilebilir. Yeterliliğin zorunlu birimleri 

çerçevesinde belirlenen öğrenme çıktıları ve bunun altında yer alan başarım ölçütleri, bu alanda 

çalışacak kişilerin,  

 Güncel teknoloji bilgisi, malzeme bilgisi, matematik ve geometri bilgisi, iş parçası 

bağlama bilgi ve becerisi, el becerisi, çizim becerisi, öğrenme ve öğrendiğini 

aktarabilme becerisi, problem çözme becerisi, teknik resim okuma bilgi ve becerisi, 

zamanı iyi kullanma becerisi gibi çok sayıda bilgi ve beceriye,  

 Planlı ve organize olmak, acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak, 

amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak, süreç kalitesine özen göstermek, 

kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek, olumsuz çevresel etkileri 

belirlemek, risk faktörleri konusunda duyarlı olmak, çevre, kalite ve iş sağlığı ve 

güvenliği mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek, bilgisi ve tecrübesi 

dahilinde karar vermek, temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek, 

sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek gibi çok sayıda tutum ve davranışa 

sahip olması gerektiğine işaret etmektedir. 

Bu sınıflandırma çerçevesinde mesleki beceri ve davranışların zihinsel süreçlerden 

bağımsız olmadığı, tüm mesleki yeterliliklerin zihinsel/bilişsel becerilerle ilişki içinde 

olduğu görülmektedir. CNC programcısı olabilecek kişilerin makine teknolojileri alanında 

eğitim görmüş olması gerektiği varsayımından hareketle, bu alana yönelik lise düzeyindeki 

mesleki eğitim şöyle özetlenebilir. Öğrenciler, 9’uncu sınıfta tüm ortaöğretim kurumları için 

ortak olan dil ve anlatım, matematik, biyoloji, yabancı dil gibi dersleri almakta ve mesleklerine 

ilişkin, iki saatlik mesleki gelişim dersi dışında herhangi bir eğitim görmemektedir. Ortak 
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dersler kapsamındaki eğitim, saat sayısı azalmakla birlikte 12’nci sınıfın sonuna kadar devam 

etmektedir. 10’uncu sınıfta, makine teknik resim ve temel imalat işlemleri gibi alan derslerini 

görmeye başlayan öğrenciler, 10’uncu sınıftan sonra bilgisayarlı makine imalatı, endüstriyel 

kalıp, bilgisayar destekli makine ressamlığı, makine bakım onarımı, mermer işleme ve 

bilgisayar destekli endüstriyel modelleme dallarından birini seçerek eğitimlerine devam 

etmektedir. 11’inci ve 12’nci sınıf müfredatındaki dersler ise tamamen seçilen dala yöneliktir. 

Bilgisayar destekli tasarım ve üretim (Computer Aided Design - CAD ve Computer Aided 

Manufacturing - CAM), CNC, hidrolik pnömatik, katı modelleme ve animasyon, imalat 

yöntemleri, mekanik vb. dersler, dal dersleri arasında sayılabilir. 12’nci sınıftaki öğrenciler için 

ayrıca haftada üç gün staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.  

Buradan anlaşılacağı üzere bu sistem ile öğrenciler, iş hayatında bir ürünün ortaya 

çıkma sürecinde etkileşim halinde olması beklenen fikir, tasarım, programlama ve üretim 

aşamalarını eğitim hayatlarının hiçbir noktasında bir bütün olarak deneyimleme fırsatı 

bulamamaktadır. Bu durum, öğrencilerin mesleklerini zihinlerinde doğru bir şekilde 

konumlandıramamalarına, dolayısıyla da mesleğe olan ilgilerinin kaybolmasına neden 

olabildiği gibi, teorik olarak öğrendikleri bilgileri uygulamaya dönüştürmek hususunda da 

zorlanmaları sonucunu beraberinde getirmektedir. Sanayi sektöründe faaliyet gösteren firma 

sahiplerinin sıklıkla dile getirdiği üzere, mesleki eğitim sisteminin sanayinin ihtiyaçlarına cevap 

verememesi de öğrencilerin teknik bilgileri büyük resimde nereye yerleştireceklerini 

öngörmelerini sağlayacak bir eğitim sürecinden geçmemeleri ile ilişkilidir. 

2.2.4. Mesleki eğitimdeki öğrencilerin becerileri 

Mesleki eğitim alan öğrencilerin bilgi/beceri seviyelerini gösteren veriler mesleki 

eğitimin mevcut haliyle iş piyasasının ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını ortaya 

koymaktadır. Ortaokulu bitiren öğrencilerden akademik başarısı yüksek olanlar genellikle 

genel ortaöğretim okullarını tercih ederken, düşük akademik başarı gösterenler mesleki ve 

teknik eğitim veren okul ve kurumları tercih etmektedir. 2000 yılından itibaren üç yılda bir 

yapılan ve Türkiye’nin ilk kez 2003 yılında dahil olduğu PISA araştırması da benzer bir sonucu 

ortaya koymaktadır.  

Öğrencilerin okulda edindikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilme 

kabiliyetini ölçmeyi hedefleyen PISA araştırması, temel olarak fen, matematik ve 

okuduğunu anlama alanlarında öğrencilerin becerilerini değerlendirmektedir. 2015 yılı 
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PISA araştırmasında, Türkiye örnekleminin büyük bir kısmını Anadolu Lisesi ve Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri temsil etmiştir. Tablo 4, fen, matematik ve okuma becerileri 

alanlarında öğrencilerin okul türlerine göre aldıkları puanları göstermektedir. Türkiye, genel 

olarak OECD ortalamasının gerisindedir. Buna göre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

öğrencilerinin her üç puan türünde de Türkiye ortalamasının oldukça gerisinde olduğu 

görülmektedir. Okul türlerinde yapılan değişiklik nedeniyle 2015 yılındaki kırılımın aynısına 

denk gelecek bir karşılaştırma yapılamasa da 2012 yılında da meslek lisesi öğrencilerinin 

performanslarının diğerlerine kıyasla daha düşük olduğu söylenebilir.  

Tablo 4: Okul türlerine göre PISA puanları 

 

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı PISA 2015 Ulusal Değerlendirme Raporu, OECD 

 

2.2.5. Yetişkin becerileri 

21’inci yüzyılın esas gündemini oluşturan teknolojik dönüşüm, yalnızca üretim 

yöntemlerini değiştirmekle kalmamış, aynı zamanda iş yapma biçimlerini, şirketlerin 

karar mekanizmalarını, ticaretin şeklini, dolayısıyla da işgücünün sahip olması gereken 

becerileri de etkilemiştir. Bu dönüşümün toplum üzerindeki etkisinin nasıl olduğu (ve olacağı) 

hususunda yetişkinlerin sahip olduğu beceri setinin niteliği de belirleyici olacaktır.  

OECD tarafından dört yıllık dönemlerle yapılan ve gerçekleştirilen en kapsamlı 

uluslararası yetişkin becerileri araştırması olan PIAAC programına Türkiye ilk kez 2015 

yılında dahil olmuştur. PIAAC, “21. yüzyılda daha nitelikli işgücüne sahip olabilmek, bu 

hususta karşılaşılan zorlukları yenebilmek, ülkelerdeki mevcut çerçeveyi çizmek amacıyla 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yürütülen ve PISA’nın devamı 

Okul türü Fen Okuryazarlığı Okuma Becerileri Matematik Okuryazarlığı

Ortaokul 338 332 348

Çok Programlı Anadolu Lisesi 388 385 373

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 392 396 379

Güzel Sanatlar Lisesi 405 408 391

Anadolu İmam Hatip Lisesi 407 413 398

Anadolu Lisesi 461 464 454

Sosyal Bilimler Lisesi 518 523 504

Fen Lisesi 534 524 537

Türkiye Ortalaması 425 428 420

OECD Ortalaması 493 493 490
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niteliğinde sayılabilecek uluslararası bir programdır”21 şeklinde tanımlanmaktadır. Bu 

tanımdan da hareketle 2015 yılında yapılan PIAAC sonuçları, Türkiye’nin mevcut durumda 

21’inci yüzyılın getirdiği teknolojik dönüşümle ortaya çıkan yeni dünya düzenine yeterince 

hazır olmadığı şeklinde değerlendirilebilir.  

Türkiye’de yetişkinler, sözel beceriler, sayısal beceriler ve teknoloji zengin ortamda 

problem çözme becerileri olmak üzere üç alanda yapılan PIAAC’ta, her üç alanda da 

OECD ortalamasının altında performans göstermiştir.22  

Şekil 8: Seçilmiş ülkeler için PIAAC 2015 sonuçları 

 

Kaynak: OECD 

 

Araştırmanın Türkiye açısından en dikkat çekici sonuçlarından biri yetişkinlerin 

çoğunluğunun teknoloji zengin ortamda problem çözme becerilerinde yeterlilik 

gösterememesi veya sadece temel yeterlilikleri gösterebilmesidir. Türkiye’deki yetişkinlerin 

yalnızca yüzde 8’i bu alanda en yüksek iki düzeyde yeterlilik gösterebilmiştir. Yüzde 40’ı ise 

hiçbir bilgisayar deneyimi olmadığını bildirmiş veya bilgi ve iletişim teknolojileri temel 

testinde başarısız olmuştur. Bu açıdan bakıldığında teknolojik dönüşümle tanımladığımız 

                                                           
21 Sunum, Aydemir, Cengiz; ÇSGB – PIAAC Türkiye Yöneticisi 

http://www.etf.europa.eu/eventsmgmt.nsf/(getAttachment)/AE60311639364146C1257CBA00462A57/$File/Cengiz%20Ayd

emir%20TR.pdf 
22 https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills-Matter-Turkey-Turkish-version.pdf 
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21’inci yüzyılda yetişkinlerin becerilerinin ekonomideki dönüşüme ayak uyduramadığı 

söylenebilir.  

Şekil 9: Teknoloji zengin ortamda problem çözme becerileri  

 

Kaynak: OECD, PIAAC 2015 

PIAAC 2015 sonuçlarına göre Türkiye’de meslek lisesi, genel lise ve MYO mezunu 

yetişkinlerin becerileri, birbirine benzer seviyelerdedir. Ancak veriler, her üç beceri türünde 

de 2 yıllık MYO mezunu olmakla 4 yıllık fakülte mezunu olmak arasında çok ciddi bir fark 

olduğunu göstermektedir.  

Tablo 5: Türkiye’de eğitim ve cinsiyete göre PIAAC 2015 sonuçları 

 

Kaynak: OECD, Kalkınma Bakanlığı hesaplaması 

Mesleki ve teknik eğitim yalnızca okullardaki eğitimi kapsamamaktadır. Mesleki 

eğitim, iş yerlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kurum içi eğitimlerle devam ettirilebileceği gibi 

hayat boyu öğrenme kapsamında eğitimini tamamlayamamış ve/veya yeni beceriler kazanmak 

isteyen bireylerin katılabileceği meslek edindirme kursları çerçevesinde de mesleki eğitimden 

yararlanmak söz konusu olabilir. Ekonomideki ve sosyal hayattaki dönüşümün sürekli olacağı 
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göz önünde bulundurulduğunda yetişkinlerin sahip oldukları becerilerin sürekli güncellenme 

ihtiyacı içinde olacağı da açıktır. Bu nedenle hayat boyu öğrenmenin ve kurum içi eğitimlerin 

önemi konusunda farkındalığın artırılması gereklidir. 

2.2.6. Eğitim istihdam ilişkisi 

Türkiye, 80,8 milyonluk toplam nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturan 15 yaş 

altı nüfus ile Avrupa’nın en genç nüfuslu ülkesidir. Türkiye, sanayi öncesi toplumlardan 

sanayileşmiş bir ekonomik sisteme geçen her ülke gibi yüksek doğum ve ölüm oranlarından 

düşük oranlara ulaşma anlamına gelen, demografik bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bu 

tür bir dönüşüm, çalışma çağındaki nüfusun artmasına da neden olduğu için ekonomik büyüme 

için bir demografik fırsat penceresi oluşturur23. Birleşmiş Milletler (BM) tahminlerine göre, 

Türkiye için demografik fırsat penceresi 2005 yılında açılmıştır ve 2040 yılına kadar sürecektir. 

Bu demografik pencereden faydalanmak için yapılması gerekenlerin başında Türkiye’nin genel 

olarak eğitim sisteminin kalitesini ve erişilebilirliğini herkes için iyileştirmek gelmektedir.  

Türkiye’nin yüksek genç işsizliği oranlarına sahip olması da okuldan iş hayatına 

geçişteki sorunlara işaret etmesi bağlamında üzerinde durulması gereken bir sorun 

alanıdır. Türkiye, OECD verilerine göre yüzde 20,5’lik genç işsizlik oranı ile AB-28 ve OECD 

ortalamasından daha yüksek bir genç işsizliğine sahiptir. Türkiye’de genç işsizliği oranının 

2012 yılından beri giderek artması da dikkat çekmektedir. 

 

                                                           
23 Demografik fırsat penceresi, bir ülkenin ölüm ve doğurganlık oranlarındaki düşüşten ve buna bağlı olarak nüfusun yaş 

yapısındaki değişimden kaynaklanabilecek hızlı ekonomik büyümedir. Her yıl daha az doğumun gerçekleşmesiyle bir 
ülkenin bağımlı nüfusu, çalışma çağındaki nüfusa göre azalır. Daha az insana bakım sağlaması gereken bir ülke, doğru sosyal 

ve ekonomik politikalar geliştirilip yatırımlar yapılırsa hızlı bir ekonomik büyüme fırsat penceresine sahip olur. Gribble, J. ve 

Bremner, J. (2012). The Challenge of Attaining the Demographic Dividend, Population Reference Bureau. 
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Şekil 10: Genç işsizliği 

 

Kaynak: OECD 

İşsizlik oranı, sıklıkla kullanılan bir işgücü piyasası göstergesi olsa da gençler 

hakkında çarpık bir görüntü de verebilir. 15-29 yaş arasındaki nüfusun büyük bir 

bölümünün eğitim veya öğretim faaliyetinde bulunduğu ve iş piyasasına girmedikleri göz 

önünde bulundurulursa, daha net bir değerlendirme yapmak için ne eğitim ne istihdamda olan 

genç oranını ölçmek daha uygun olacaktır. Aşağıdaki grafik, Türkiye’de 15-29 yaş aralığındaki 

nüfusun yüzde 28,2’sinin istihdam veya eğitimde olmadığını gösterirken, OECD ortalaması 

yüzde 13,9’dur. Türkiye, yüzde 28,2’lik oranı ile OECD ülkeleri arasında en üst sırada yer 

almaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye’de kadınların eğitim ve istihdam dışı olma durumu da 

erkeklerdeki oranın neredeyse üç katıdır. Eğitim ve istihdam dışında olan genç kadınların oranı 

yüzde 41,5 iken erkeklerde aynı oran yüzde 15 seviyesindedir. Bu oranlar, genç neslin 

Türkiye’de okuldan işe geçişte sıkıntı yaşadığını ve bu sıkıntının özellikle de kadınlar için 

oldukça ciddi bir boyutta olduğunu ortaya koymaktadır. Daha rahat bir geçiş süreci oluşturmak 

için mesleki eğitim, iş piyasasında gerek duyulan beceriler doğrultusunda ve kadınların 

katılımını artıracak şekilde geliştirilmelidir. 
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Şekil 11: Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler 

 

Kaynak: OECD, Eğitime bir bakış  

Gelişmekte olan ülkelerde teknolojik dönüşüm ve genç nüfusun yoğun olması gibi 

faktörler, ekonomik ve sosyal ihtiyaçları karşılamak için gerekli olan becerilerin 

kazandırılmasında yeni yöntemlerin tasarlanmasını ve takip edilmesini gerektirmektedir. 

Bu anlamda mesleki ve teknik eğitim belirli mesleklere/işlere özgü bilgi ve becerileri 

kazandırmanın ötesinde, artık talebe dayalı, öğrenme odaklı, kapsayıcı, erişilebilir ve esnek de 

olmalıdır.  

Eğitim durumuna göre istihdam göstergeleri incelendiğinde, eğitim seviyesi arttıkça 

işgücüne katılma ve istihdam oranlarının arttığı görülmektedir. TÜİK İşgücü İstatistikleri, 

mesleki veya teknik lise mezunlarının genel lise mezunlarına kıyasla işgücüne katılma ve 

istihdam oranlarının daha yüksek olduğunu ve bu durumun hem kadınlar hem erkekler için 

geçerli olduğunu göstermektedir. Verilere göre mesleki ve teknik liselerden mezun olan 

kadınların işgücüne katılma oranları, genel lise mezunu kadınlara kıyasla yaklaşık 9 yüzde puan 

daha yüksektir. İşsizlik oranı ise mesleki veya teknik lise mezunları ile genel lise mezunları için 

benzer seviyelerdedir. Verilerden yola çıkarak mesleki ve teknik eğitimin genel lise eğitimine 

kıyasla kişileri işgücü piyasasına dahil olmaya daha çok motive ettiği söylenebilir. Ancak 

bunun betimsel verilere dayalı bir durum tasviri olduğu vurgulanmalıdır. Nitekim, Torun ve 
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Tümen (2017) de mesleki eğitim veren liselerden mezun olmanın genel liselerden mezun 

olmaya kıyasla istihdam edilebilirliği artırıp artırmadığını sebep-sonuç ilişkisi ile ortaya 

koymayı amaçladıkları çalışmalarında, meslek lisesi mezunlarının belirgin bir şekilde genel lise 

mezunlarına kıyasla daha rahat istihdam edilebildiklerini söyleyecek bir bulguya 

ulaşamamışlardır.   

Tablo 6: Eğitim durumuna ve cinsiyete göre istihdam göstergeleri 

 

Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri Dönemsel Sonuçları, Eylül 2017 

Eylül 2017 itibarıyla işsizlerin yüzde 73,5’i yüksek beceri gerektirmeyen (beceri 

seviyesi 1 ve 2 olan) meslek gruplarında iş aramaktadır. Bu oran kadınlarda yüzde 65,7’ye 

gerilemektedir. Hanehalkı İşgücü Anketi mikro veri setinden yararlanarak, aranan meslek 

gruplarına göre işsizler göstergesi için eğitim durumlarına göre bir tespit yapmak da 

mümkündür. Buna göre, 2016 yılında işsiz meslek lisesi mezunlarının yüzde 77’si genel 

eğilime benzer şekilde yüksek beceri gerektirmeyen (beceri seviyesi 1 ve 2 olan) meslek 

gruplarında iş aramaktadır. İş aranan meslek gruplarının ağırlıklı olarak hizmetler sektöründe 

istihdam edilmeye yönelik olması da bir başka tespit olarak ortaya konulabilir. İşsiz meslek 

lisesi mezunlarının yüzde 48,9’u hizmet ve satış elemanı (yüzde 26,4) veya büro hizmetlerinde 

çalışan eleman (yüzde 22,5) olmak üzere iş aramaktadır. Aslında bu durum, halihazırda işsiz 

olan meslek lisesi mezunlarının en son çalıştıkları işlerin meslek grubu dağılımıyla da 

uyumludur. İşsiz meslek lisesi mezunlarının yüzde 47,8’i son işlerinde, hizmet ve satış elemanı 

veya büro hizmetlerinde çalışan eleman olarak çalışmışlardır.  

 

Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın

Okur-yazar olmayanlar 19.5 32.1 17.0 18.5 28.9 16.4 5.2 10.0 3.3

Lise altı eğitimliler 49.9 70.3 28.8 45.5 64.5 25.7 8.9 8.2 10.5

Lise 55.0 72.5 33.4 48.4 65.8 26.8 12.1 9.2 19.8

Mesleki veya teknik lise 66.2 80.8 42.8 58.1 73.8 33.1 12.2 8.7 22.7

Yükseköğretim 80.0 85.9 73.1 68.9 78.4 57.7 13.9 8.8 21.1

Eğitim Durumu
İşgücüne Katılma Oranı (%) İstihdam Oranı (%) İşsizlik Oranı (%)
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Tablo 7: Aranan meslek grubuna göre işsizler, tüm eğitim grupları 

 

 Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri Dönemsel Sonuçları, Eylül 2017 

Tablo 8: Aranan meslek grubuna göre işsizler, meslek lisesi mezunları 

  

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi Mikro Veri Seti, 2016, TEPAV hesaplaması, 2016 

Mesleki ve teknik lisede okuyan öğrencilerin çalışma şartlarının zor olmasından 

dolayı eğitim gördükleri alanlarda çalışmak istememeleri saha çalışmalarında sıkça 

karşılaşılan bir sorundur. Meslek lisesi mezunlarının yüzde 32,7’si “mühendislik ve işleri” 

alanından mezun olmasına rağmen, yukarıda belirtildiği gibi işsiz meslek lisesi mezunlarının iş 

aradıkları alanlarda yüzde 26,4 oranıyla hizmet ve satış elemanlığının en üst sırada yer aldığı 

görülmektedir. Ancak yine de mevcut durumda meslek lisesi mezunlarının genel lise 

mezunlarına kıyasla daha yüksek oranda sanayi sektöründe istihdam edildikleri de 

belirtilmelidir. 2016 yılı itibarıyla meslek lisesi mezunlarının yüzde 27’si, genel lise 

mezunlarının ise yüzde 18’i sanayi sektöründeki işlerde çalışmaktadır. Sanayi sektöründe 

çalışan meslek lisesi mezunlarının sanayi sektörünün toplam istihdamındaki payı ise yüzde 14,4 

olup aynı oran genel lise mezunları için yüzde 9,1 seviyesindedir. 

Beceri seviyesi Meslek grubu (ISCO 08) Toplam Erkek Kadın

2 Hizmet ve satış elemanları  22.5% 22.7% 22.1%

4 Profesyonel meslek mensupları  16.9% 10.5% 24.6%

1 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar  16.6% 15.8% 17.4%

2 Büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar  15.0% 9.4% 21.8%

2 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar     11.1% 17.9% 3.1%

3 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları  7.9% 7.1% 8.9%

2 Tesis ve makine operatörleri ve montajcılar      7.9% 13.5% 1.2%

3 + 4 Yöneticiler   1.7% 2.5% 0.8%

2 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünlerinde çalışanlar                        0.4% 0.5% 0.1%

Beceri seviyesi Meslek grubu (ISCO 08) Toplam Erkek Kadın

2 Hizmet ve satış elemanları 26.4% 24.5% 28.9%

2 Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar 22.5% 12.7% 35.1%

2 Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar 14.2% 21.4% 5.0%

3 Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek grupları 14.0% 15.2% 12.5%

1 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar 7.4% 9.1% 5.4%

4 Profesyonel meslek grupları 7.3% 4.2% 11.2%

2 Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları 6.3% 10.5% 1.0%

3 + 4 Yöneticiler 1.7% 2.3% 1.1%

2 Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları 0.2% 0.3% 0.0%
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Tablo 9: Meslek lisesi mezunlarının bitirdikleri bölümün dağılımı, % 

 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi Mikro Veri Seti, 2016, TEPAV hesaplaması 

 

Şekil 12: Genel lise ve meslek lisesi mezunlarının sektörel istihdam payları% 

 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi Mikro Veri Seti, 2016, TEPAV hesaplaması 

İstihdam edilenlerin büyük çoğunluğu ücretli veya yevmiyeli olarak çalışmaktadır. 

İşveren olanların oranı Eylül 2017 itibarıyla yüzde 5,3’tür. Hanehalkı İşgücü Anketi mikro veri 

setinden yararlanarak işveren olarak istihdam edilenlerin eğitim durumuna göre dağılımını 

2016 yılı için görmek mümkündür. Buna göre genel lise mezunlarının, diğer eğitim seviyelerine 

göre daha yüksek oranda işveren olduğu anlaşılmaktadır. Genel lise mezunlarının yüzde 7,5’i 

Bölüm Oran

Mühendislik ve işleri 32.7%

İş ve yönetim 20.4%

Beşeri bilimler  12.5%

İmalat ve işleme 9.2%

Sosyal hizmetler 6.1%

Bilgisayar 4.1%

Sanat 3.7%

Kişisel hizmetler 3.5%

Sağlık 3.5%

Mimarlık ve inşaat 3.0%

Öğretmen eğitimi ve eğitim bilimleri  0.5%

Ulaştırma hizmetleri ve çevre koruma  0.4%

Tarım, ormancılık ve balıkçılık 0.3%

Veterinerlik  0.1%

7.9 7.8 8.1

18.1 18.3 18.0

6.1 5.8 5.8

67.9 68.1 68.0

2014 2015 2016

Tarım Sanayi İnşaat Hizmet

6.0 6.5 6.7

29.4 28.1 27.1

6.1 5.9 6.6

58.5 59.4 59.7

2014 2015 2016

Tarım Sanayi İnşaat Hizmet

Genel lise mezunları Meslek lisesi mezunları
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işveren olurken, mesleki ve teknik lise mezunlarının yüzde 5’i işveren olmaktadır. İşveren24 

olmayı bir nevi girişimcilik göstergesi olarak kabul edersek, bu oranlardan hareketle mesleki 

lise mezunlarının girişimcilik becerilerinin görece zayıf olduğu söylenebilir.  

Tablo 10: İstihdam edilenlerin işteki durumu, % 

 

Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri Dönemsel Sonuçları, Eylül 2017  

 

Şekil 13: Eğitim durumlarına göre işveren olarak çalışanların oranı, % 

 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi Mikro Veriseti, 2016 

2.2.7. Toplumda mesleki eğitim algısı 

PISA 2015 verileri, meslek lisesini tercih eden öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim 

seviyelerinin genel lise öğrencilerine kıyasla daha düşük olduğunu ortaya koymaktadır. 

Meslek lisesinde okuyan öğrencilerden babası (annesi) lise üstü düzeyde eğitime sahip olanların 

oranı yüzde 21 (yüzde 16,5) iken bu oran genel lise öğrencileri için yüzde 29’dur (yüzde 

19’dur). Meslek lisesi mezunu ebeveyne sahip öğrencilerin meslek lisesine gitme oranının 

genel lise mezunu ebeveyne sahip olan öğrencilerin meslek lisesine gitme oranına kıyasla daha 

                                                           
24 Kendi hesabına çalışanlardan farklı olarak işverenler, başkalarının istihdam edilmesini de sağlamaktadır. 

İşteki durum Toplam Erkek Kadın

Ücretli veya yevmiyeli     81.1% 79.5% 85.5%

İşveren  5.3% 6.6% 1.7%

Kendi hesabına  11.2% 12.1% 8.5%

Ücretsiz aile işçisi                  2.5% 1.8% 4.2%
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yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Babası meslek lisesi mezunu olan öğrencilerin yüzde 42’si, 

babası genel lise mezunu olan öğrencilerin ise yüzde 26’sı meslek lisesine gitmektedir.  

Tablo 11: Okul türüne göre öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim durumu 

 

Kaynak: OECD PISA 2015 mikro veri seti, Kalkınma Bakanlığı Hesaplaması 

Tablo 12: Ebeveynlerin eğitim durumuna göre çocuklarının okuduğu okul türleri 

 

Kaynak: OECD PISA 2015 mikro veri seti, Kalkınma Bakanlığı Hesaplaması 

Mesleki eğitime yönelik yapılan çalışmalarda toplumsal statünün önemli ölçüde 

istihdam edilebilirlik ve elde edilen kazançla ilgili olduğu dile getirilmektedir. 

Ebeveynlerin yaklaşımı, öğrencilerin görüşleri ile birleştirildiğinde toplumda mesleki eğitimin 

kişilere refah seviyesi (görece) yüksek bir yaşam imkanı sunmadığı algısı bulunduğu 

söylenebilir. Aslında eğitim seviyesine göre kazanç istatistikleri, bu algının yersiz olmadığını 

ortaya koymaktadır. TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 2016 yılı mikro verileriyle yapılan analize 

göre eğitim seviyesi arttıkça kazanılan ortalama kazanç da artmaktadır. Yüksek lisans veya 

doktora mezunları aylık ortalama 4.739,1 TL kazanırken, 2-3-4 yıllık fakülte mezunları 2.778,9 

TL, meslek lisesi mezunları 1.790,1 TL, genel lise mezunları 1.786,6 TL kazanmaktadır. Lise 

altı eğitim seviyelerinde ise ortalama kazançlar asgari ücretin altına düşebilmektedir. Hanehalkı 

İşgücü Anketi verilerine göre meslek lisesi ve genel lise mezunlarının benzer düzeylerde gelir 

elde ediyor olmalarının bir nedeni, mesleki eğitim alan öğrencilerin eğitim aldıkları alanlarla 

ilgili olmayan işleri tercih etmeleri, dolayısıyla genel lise mezunları ile aynı işlerde 

Annenin eğitim 

durumu (%)

Babanın eğitim 

durumu (%)

Annenin eğitim 

durumu (%)

Babanın eğitim 

durumu (%)

Herhangi bir eğitim almamış 12.8 5.2 13.8 6.2

İlköğretim ve altı 53.0 50.4 55.4 61.0

Meslek lisesi 4.1 7.5 11.9 7.9

Genel lise 10.9 7.6 2.4 3.9

MYO 8.7 12.2 10.9 12.6

4 yıllık fakülte ve üstü 10.4 17.0 5.6 8.5

Genel lisede okuyan öğrenciler Meslek lisesinde okuyan öğrenciler

Çocuğu genel lisede 

okuyan (%)

Çocuğu meslek 

lisesinde okuyan (%)

Çocuğu genel lisede 

okuyan (%)

Çocuğu meslek 

lisesinde okuyan (%)

Herhangi bir eğitim almamış 57.3 42.7 54.8 45.2

İlköğretim ve altı 57.7 42.3 54.4 45.6

Meslek lisesi 33.4 66.6 58.1 41.9

Genel lise 86.7 13.3 73.7 26.3

MYO 53.6 46.4 58.2 41.8

4 yıllık fakülte ve üstü 72.7 27.3 74.4 25.6

Annenin eğitim durumu Babanın eğitim durumu
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çalışmalarıdır. Mesleki eğitimdeki öğrenciler, sanayiye kıyasla daha düşük tehlike arz eden 

mesleklerde, özellikle hizmetler sektöründeki mesleklerde de asgari ücretle iş bulabileceklerini 

düşündüğü için kendi alanlarından uzaklaşmaktadır. Bununla birlikte TÜİK İşgücü Maliyet ve 

Kazanç İstatistikleri, genel lise mezunları ile meslek lisesi mezunlarının yıllık brüt kazançları 

arasında önemli bir fark olduğunu da göstermektedir. Dört yılda bir yapılan bu araştırmaya 

ilişkin son veri 2014 yılına aittir. Buna göre, yüksekokul ve üstü düzeyde eğitime sahip 

olanların yıllık brüt kazancı ortalama 50 bin TL’nin üzerinde iken meslek lisesi mezunları 28 

bin, lise mezunları ise 21 bin TL kazanmaktadır. Lise altı eğitim seviyelerinde yıllık brüt kazanç 

20 bin TL’nin altına kadar gerilemektedir.   

Mesleki eğitim öğrencileri, okulda aldıkları eğitimin kendilerini iş hayatına 

yeterince hazırlamadığını düşünmektedir. TEPAV’ın daha önce de bahsedilen 2016 tarihli 

işgücü piyasası araştırmasına katılan MYO öğrencilerinin yüzde 45’i aldıkları eğitimin 

kendilerini iş hayatına yeterince hazırlamadığını, yüzde 33’ü ise orta seviyede hazırladığını 

ifade etmiştir. Bu oranlar, aynı araştırmaya katılan mühendislik fakültesi öğrencilerinde ise 

sırasıyla, yüzde 25 ve yüzde 29’a kadar gerilemektedir.25  

TEPAV’ın aynı araştırması, MYO öğrencilerinin yüzde 21’inin mezun olacakları 

bölümle ilgili bir alanda çalışmak istemediklerini ortaya koymuştur.26 Bu oran, 

mühendislik fakültesi öğrencilerinde yüzde 5’e kadar gerilemektedir. Yüksekokul 

öğrencilerinin mezun oldukları alandaki bir işte çalışmak istememelerinin en önemli nedenleri 

ise başka bir alanda daha hızlı yükselip daha fazla maddi kazanç elde edeceklerini düşünmeleri 

ve mezun olacakları alandaki işlere ilgi duymamalarıdır.  

2.2.8. Mesleki eğitime ilişkin tespitler ve temel sorun alanları  

Mesleki ve teknik eğitime ilişkin yapılacak politika değişikliklerinin temel amacının 

teknolojik dönüşümden geçen dünyada bireylerin becerilerinin atıl kalmasını engellemek, 

daha iyi işler bulmalarını sağlamak ve böylelikle ekonomilerin rekabet güçlerinin 

artmasına katkı sunmak olması gerekmektedir. Ancak bu konuda tüm ülkelere 

uyarlanabilecek tek bir stratejiden söz etmek mümkün değildir. Her ülkenin kendi 

                                                           
25 a.g.e 
26 a.g.e 
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dinamiklerine özgü, gerçekçi ve uygulanabilir stratejilerin geliştirilmesi esastır. Bu nedenle 

öncelikle Türkiye’de mesleki eğitimdeki sorunların doğru bir şekilde tespit edilmesi gereklidir.  

Meslek liselerinin akademik performansı düşük öğrenciler tarafından tercih 

edilmesi nedeniyle toplumda bu öğrencilerin “niteliksiz” oldukları şeklinde bir algının 

olması, mesleki eğitime ilişkin sıkça dile getirilen sorunlardan biridir. Bu durum, iş 

dünyasının aradığı niteliklere sahip kişileri bulmakta güçlük çekmesinin nedenlerinden biri 

olarak da gösterilmektedir. Oysa öğrencilerin ilköğretimden ortaöğretime geçişinde uygulanan 

seçme sistemleri, sınavların isimleri değişmekle birlikte, temelde akademik başarıya 

odaklanmaktadır. Bu nedenle kişinin seçme sınavlarında başarılı bir performans 

sergileyememiş olması, bu kişilerin iş dünyasında aranan nitelikleri taşıyıp taşımadıklarına 

ilişkin yorum yapmak için yeterli değildir.  

Meslek liselerinin akademik başarısı düşük öğrenciler tarafından tercih edilmesi, 

bu okullardaki eğitimin kişileri iş dünyasına ve/veya üniversite sınavlarına hazırlamakta 

yetersiz kalmasının gerekçesi olarak gösterilmektedir. Ancak halihazırda akademik 

performansı düşük olan öğrencilerin meslek liselerinde aldıkları temel bilimler eğitiminin 

yetersiz kalması, onların sonraki hayatlarını da geri dönülemez bir şekilde etkilemekte, 

“dezavantajlı” konumlarını derinleştirmektedir. Kaldı ki, işverenlere yönelik yapılan saha 

çalışmalarında mesleki eğitimden gelen öğrencilerin matematiğin çok temel prensiplerine bile 

hakim olmadıkları, işverenlerin en çok şikayet ettikleri hususlardan biri olarak tespit 

edilmiştir.27 Bu bulgu, temel bilimlerin meslek lisesi öğrencileri için de diğer herkes için olduğu 

kadar gerekli olduğunu göstermektedir. 

Mesleki eğitime yönelik yapılan çalışmaların çoğu betimsel analizlere 

dayanmaktadır. Saha araştırmaları faydalı olmakla birlikte, sebep-sonuç ilişkisi kurabilen, 

uygulanan politikaların etkisini ortaya koyabilecek panel veri çalışmalarının da yapılması 

gerekmektedir. Bunun için detaylı mikro verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak ilgili kamu 

kurum ve kuruluşlarında bulunan mikro verilere açık kaynaklardan ulaşmak mümkün 

olmamaktadır.  

Başta İŞKUR olmak üzere ulusal veya uluslararası STK’ların illerde yürüttüğü 

işgücü piyasası araştırmalarının güvenilirliği, araştırmaya katılan firmalardan elde 

edilen verilerin doğruluğuna bağlıdır. Ancak firmaların gerek bu tür araştırmalar 

                                                           
27 a.g.e 
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çerçevesinde çok sayıda anket yanıtlamak durumunda kalmaları gerekse daha düşük prim 

ödemek gibi bazı yükümlülüklerden kaçınmak istemeleri nedeniyle yanlış ve/veya eksik 

beyanda bulunmaları söz konusu olabilmektedir. Bu durum, yapılan çalışmaları negatif yönde 

etkilemekte ve araştırma ve analize dayalı politika geliştirmeyi zorlaştırmaktadır.   

Mesleki ve teknik eğitimdeki uygulamaları etkileyecek çalışmalar genellikle işveren 

talepleri odaklı olup özel sektör temsilcileri, öğretmen, okul yöneticileri, araştırmacılar 

ve ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzmanlardan oluşan paydaşların görüşleri çerçevesinde 

tasarlanmakta, sistemin asıl yararlanıcısı olan çocukların görüşlerine 

başvurulmamaktadır. Oysa Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (ÇHS) gereğince mesleki 

eğitime ilişkin politika tasarım, uygulama ve denetleme süreçlerine çocuğun katılım hakkı 

olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Belirli bir görüş oluşturma ve yeteneğine sahip her 

çocuğun, kendini ilgilendiren bütün konularda görüşlerini serbestçe ifade edebilmesi, bu 

görüşlere yaşı ve olgunluk derecesi göz önüne alınarak gereken önemin verilmesi 

gerekmektedir (ÇHS, m.12).  

Beceri haritalarına dayalı meslek haritalarının eksikliği mesleki eğitimin önemli 

sorunlarından biridir. Bu durum, mesleki eğitim veren kurumların, piyasanın taleplerine hızlı 

bir şekilde yanıt verebilecek dinamik bir yapıya sahip olmamasıyla birlikte değerlendirildiğinde 

işgücü piyasasının talep tarafındaki “nitelikli” eleman açığı sorunu daha görünür bir hale 

gelmektedir.  

Öğrenme ortamlarının en önemli bileşenlerinden biri öğretmenlerdir. Öğrencilerin 

eğitim gördükleri alana olan ilgilerinin canlı kalabilmesinde mesleki bilgi ve becerileri 

kendilerine aktaracak öğretmenlerin önemli bir rolü vardır. Ancak öğretmenlerin alanlarına 

ilişkin güncel gelişmeleri takip etmekte çoğu zaman yetersiz kaldıkları mesleki ve teknik 

eğitime ilişkin sıklıkla dile getirilen sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun 

temelinde öğretmenlerin performansına ilişkin sorunlar olabileceği gibi öğretmenlerin 

becerilerinin teknolojik gelişmelerle uyumlu hale gelmesini kolaylaştırıcı mekanizmaların 

yetersizliği/etkinsizliği de olabilir. 

Öğretmenlerin müfredatta esneklik önerme veya yapma imkanına sahip olmaması 

önemli bir sorundur. Müfredatta esneklik önerme veya yapma imkanına yalnızca işbaşı 

eğitimlerden edinilen bilgilerin öğrencilere aktarılması için değil, aynı zamanda bölgesel 

gereksinimlerden dolayı da ihtiyaç vardır. Örneğin herhangi bir bölgede hayata geçirilecek bir 
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makro projenin (Mersin ve Sinop’ta nükleer santral kurulması gibi projelerin), istihdam 

piyasasında ortaya çıkaracağı talep yönlü değişikliğin arz tarafında karşılığını bulabilmesi için 

ilgili bölgelerdeki meslek liseleri ve MYO’larda yeni dersler ve/veya programlar açılması 

gerekli olabilmektedir. Ancak bu yaklaşımın mevcut yapı içinde daha etkin hale getirilmesi 

gereken İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları ile koordineli biçimde değerlendirilmesi 

gerektiği de göz önünde bulundurulmalıdır. 

Öğrenme ortamlarının bir diğer önemli bileşeni okulların fiziki altyapısıdır. Ancak, 

özellikle sanayi sektörüne yönelik eğitim veren okullarda öğrencilerin mezuniyetten sonra iş 

hayatında kullanacakları tüm makine, tezgah ve aletlerin okullarda bulunması her zaman 

mümkün olmamaktadır. Bu durum, öğrencinin teknik ve pratik bilgisi yetersiz bir şekilde 

okuldan mezun olmak zorunda kalmasının yanı sıra mesleğine olan ilgisinin azalmasına da 

neden olmaktadır.  

Nitelikli bir mesleki ve teknik eğitimin teorinin yanı sıra pratik bilgi ve becerileri de 

öğrenciye kazandırabilmesi gerekir. Dolayısıyla okulların makine ve ekipman bakımından 

yetersiz olduğu hallerde öğrenciler için staj yaptıkları işletmeler daha büyük bir önem 

kazanmaktadır. Ancak, öğrencilere staj yaptıkları işletmelerde pratik bilgilerini geliştirmelerine 

imkan tanıyan görevler verilmediği durumlar söz konusu olabilmektedir. Yapılan saha 

çalışmaları, bunun temelinde işletmelerin makine ve teçhizatlarının zarar görmesinden ve/veya 

işletme sırlarının açığa çıkmasından çekinmelerinin yattığını ortaya koymaktadır. Bu sorun, 

öğrencinin mesleğine olan ilgisini zayıflatmakta ve mezuniyetten sonra alanlarıyla ilgili işlerde 

çalışmak istememe eğilimlerini artırmaktadır.  

Okul-sanayi/özel sektör işbirliğindeki aksaklıklar, işgücü piyasasında arz talep 

dengesinin sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Özel sektör ile mesleki ve teknik eğitim veren 

kurumlar arasındaki işbirliğinin yetersiz olması, gerek öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin 

güncel olmamasından kaynaklanan gerekse okulların fiziksel donanımlarının teknolojiyle 

uyumlu olmamasının getirdiği sorunları derinleştirmektedir.   

Mesleki eğitime ilişkin en önemli sorun alanlarından biri mesleki eğitim sisteminin 

farklı kademelerinde takip edilen programlar arasında bütünlük olmamasıdır. Meslek 

yüksekokulları, hem genel liselerden hem meslek liselerinden mezun olan öğrencileri kabul 

etmektedir. Genel lise mezunlarının eğitim görecekleri alana ilişkin altyapıları olmadığı için 

yüksekokulların birinci sınıflarında takip edilen program bu kişilere mesleklerine ilişkin altyapı 
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kazandırmaya yönelik olmaktadır. Ancak meslek lisesi mezunları lise eğitimleri boyunca 

mesleki bilgi ve becerileri kazanmaya yönelik bir eğitimden geçmektedir. Bu durumda meslek 

yüksekokulunun birinci yılında temel düzeyde eğitim görmeleri, bu kişiler için hem lise 

yıllarının tekrarı niteliğinde olmakta hem de alanlarına olan ilgilerinin zayıflamasına neden 

olabilmektedir.  

Mesleki eğitimde program bütünlüğü, eğitimin tüm kademeleri bir bütün olarak ele 

alınmadığı için arzu edilen seviyede sağlanamamaktadır. İşgücünün sahip olması gereken 

beceriler, bireylere yalnızca mesleki eğitim sistemi içinde değil, eğitimin her kademesinde 

kazandırılabilir. Bu nedenle meslek liseleri ve meslek yüksekokullarında müfredatın birbirinin 

tamamlayıcısı olması gerekli olsa da, bilginin yanı sıra edinilmesi gereken teknik ve sosyal 

becerilerin okul öncesi eğitimden üniversiteye ve daha sonrasında da işbaşı eğitimlere kadar 

her kademeyi dahil edecek şekilde ele alınması gereklidir.   

Mesleki eğitim sisteminin niteliği, MYK tarafından yayımlanan standartlar 

çerçevesinde yapılan belgelendirme sınavlarında başarıyı garantilememektedir. Okullarda 

takip edilen müfredat, MYK standartları çerçevesinde yapılan sınavların gerektirdiği kadar 

kapsamlı değildir. Oysa MYK tarafından yayımlanan ulusal meslek standartları, bir yandan 

kişilerin istihdam edilebilirliğini güçlendirmeyi bir yandan da mesleki eğitimin bu standartları 

yakalamayı mümkün kılacak şekilde geliştirilmesini hedeflemektedir. 

Halihazırda çalıştıkları meslek alanlarındaki mesleki belgelendirme sınavlarına 

giren kişilerin de bu sınavlarda her zaman başarılı olamamaları, mesleki eğitime ilişkin 

bir başka soruna işaret etmektedir. Bu kişilerin işverenleri mesleki yeterlilik belgelerini 

kişilere kazandırılan ekstra bir nitelik olarak değerlendirmeyebilmektedir. Bu gibi durumlar, 

söz konusu işverenlerin kurum içi eğitim faaliyetleri ile çalışanlarının mevcut becerilerini 

değişen teknolojik koşullar ve standartlar çerçevesinde güncellemeleri gerektiğine ilişkin şirket 

politikalarına sahip olmamaları sonucunu da beraberinde getirmektedir.  

Mesleki eğitimin ve aslında genel olarak eğitim sisteminin temel hedefi, öğrencilerin, 

iş yapma şekillerinin sürekli değiştiği ve değişmeye devam edeceği iş hayatına uyum 

sağlamalarını mümkün kılacak teknik, sosyal ve üst düzey düşünme becerileri ile 

donatılması olmalıdır. Ancak bu becerilerin, doğru olan bilginin öğrencilere aktarıldığı, 

yanlışların eğitmenler tarafından düzeltildiği, böylelikle faydalanıcının zihinsel anlamda işin 

içinde bulunmasını gerektirmeyen ezberci yapıya sahip olan bir mesleki eğitim sistemi ile 
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kazandırılması mümkün değildir. Dolayısıyla mesleki eğitimde, bilginin öğrenciye aktarılma 

şeklinden kaynaklı sorunlar mevcuttur. 

Türkiye’de öğrencilerin meslek/alan seçimlerini bilinçli bir şekilde yapmalarını 

sağlayacak bir kariyer rehberliği sistemi bulunmamaktadır. Bu durum, kişilerin rastgele 

seçtikleri bölümlerde eğitim görmekten dolayı mutsuz ve başarısız olma olasılıklarını ve 

dolayısıyla mezuniyetten sonra başka alanlarda iş arama ya da okul bırakma eğilimlerini 

artırmaktadır. Kariyer rehberliği, kişilerin kendileri için en uygun alanlarda eğitim görmeleri 

ve böylelikle hem okuldan iş hayatına geçiş süreçlerinin başarılı ve etkili bir şekilde 

gerçekleşmesi hem de hayatlarını mutlu bireyler olarak sürdürebilmeleri için son derece 

önemlidir. Bu nedenle Türkiye’nin, eğitimin her aşamasında öğrencilerin bilgiye dayalı kararlar 

almalarını mümkün kılacak bilgi, beceri ve değerlerle donatılmalarını sağlayabilen, 

öğrencilerin tüm meslekleri ve bu meslekleri yaparak toplumsal refaha nasıl katkı 

sunabilecekleri konusunda değerlendirme yapmalarına imkan tanıyan bir kariyer rehberliği 

sistemine ihtiyacı vardır. Böyle bir eğitim ve kariyer rehberliği sayesinde öğrenciler, kendilerini 

21’inci yüzyıla hazır hissetmelerini sağlayacak sosyal yetkinlikler ve proaktiflik, adaptasyon, 

dayanıklılık gibi özelliklerle donatılmış olacaktır.  

Mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak için yapılan harcamalar önemli ölçüde 

mesleki ve teknik eğitimde niceliksel artış sağlama odaklıdır. Oysa mesleki ve teknik 

eğitimde niteliğin artırılması için daha yüksek okullaşma oranları hedeflemek yerine gerekirse 

daha az sayıda ama gerçekten mesleki eğitimde olmak isteyen öğrencileri etkileyebilmek 

gereklidir.  

Kamusal mesleki eğitim hizmetlerinin dağınık bir yapı göstermesi, mesleki ve teknik 

eğitimde yönetişim sorunları olduğuna işaret etmektedir. Bu dağınık yapı, kişilerin eğitim 

ve mesleki yeterlilik sistemi içinde iş dünyasının beklentilerini karşılayacak şekilde 

yetiştirilmesini ve işgücünün çalışma hayatında yer aldığı sürece bilgi, beceri ve yetkinliklerini 

güncelleyebilmesini engelleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Önceki bölümlerde gösterildiği gibi Türkiye’de ortaöğretimde okullaşma oranları 

erkekler ve kadınlar arasında büyük bir fark göstermemektedir. Ancak mesleki eğitim söz 

konusu olduğunda bu durum biraz değişmektedir. Bunun yanı sıra mesleki eğitim de dahil 

olmak üzere tüm eğitim seviyelerinde kadınların istihdam oranları erkeklerin istihdam 

oranlarının altındadır. Bu, eğitim ve istihdamda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamadığı 

anlamına gelmektedir. Yine de mesleki eğitimden mezun kadınların genel lise veya lise altı 
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eğitim seviyelerinden mezun kadınlara kıyasla işgücüne katılım oranlarının daha yüksek 

olması, mesleki eğitimde kadın öğrencilerin okullaşma oranlarının artırılmasının kadınların 

işgücüne katılımını olumlu yönde etkileyeceği ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesis edilmesine 

katkı sunabileceği düşünülmektedir. Ancak meslek liselerinde bölümlerin geleneksel toplumsal 

cinsiyet rolleriyle uyumlu bir şekilde ayrışması, bu eşitliğin tesis edilmesinin önünde 

engelleyici bir faktör olarak bulunmaktadır. (ERG, Nisan 2015). Eğitim Reformu Girişimi’nin 

(ERG) İstanbul’da iki meslek lisesinde genç kadın, genç erkek ve öğretmenlerle yaptığı odak 

grup görüşmeleri, Türkiye’de mesleki eğitimdeki cinsiyet eşitsizliğinin, toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğini pekiştirdiğini ortaya koymuştur. Genç kadınların, genç erkeklere kıyasla mesleki 

eğitim konusunda yeterli yönlendirme ve bilgilendirme olmadan meslek liselerine yerleşmeleri, 

genç kadınların eğitim gördükleri alanda çalışmaya başladıklarında veya staj yaptıklarında 

mesleki gelişimlerini engelleyici davranışlarla karşılaşmaları ve bunun pozitif ayrımcılık olarak 

adlandırılması, katılımcıların mesleki eğitimdeki cinsiyet eşitsizliğine ilişkin dile getirdikleri 

bazı sorunlardır. Bu alandaki başka saha çalışmaları28 da, imalat sanayine yönelik alanlarda 

eğitim gören az sayıda kadın öğrencinin, öğretmenleri tarafından masa başında çalışabilecekleri 

için şirketlerin tasarım ve Ar-Ge bölümlerine yönlendirildiğini, imalatta çalışmanın kadınlar 

için uygun olmayacağı fikrinin hakim olduğunu ortaya koymaktadır.  

Mülteci çocuklarla çalışma konusunda resmi okullardaki öğretmenlerin donanımlı 

olmaması, nitelikli ve kapsayıcı eğitimin gerçekleşmesini engelleyici bir unsurdur. Temel 

bir hak olan eğitime katılım hakkının mülteci çocuklar da dahil tüm çocukları kapsayacak 

biçimde yaşama geçmesi için hem politika hem uygulama düzeyinde ek çabaya gereksinim 

vardır.29 

Dezavantajlı gruplara yönelik eğitim veren meslek liselerindeki eğitimcilerin bu 

gruplardaki kişilerin eğitim ihtiyaçları gözetilerek seçilmemesi, hem eğitime katılım 

hakkının kullanılması hem de bu bireylerin toplumla kaynaşması önünde önemli bir engel 

teşkil etmektedir. Örneğin işitme engelli öğrencilere yönelik eğitim veren okullarda görev 

alacak öğretmenlerin işaret diline hâkim olmadığı durumların mevcudiyeti, bu alanda dile 

getirilen sorunlar arasındadır.  

                                                           
28 TEPAV (2016) 
29 Işık Tüzün (2017), Türkiye’de Mülteci Çocukların Eğitim Hakkını ve Karşılıklı Uyumu Destekleyen 

Yaklaşımlar, Politikalar 
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2.2.9. Mesleki eğitim alanında yakın dönemde yaşanan bazı politika 

değişiklikleri  

Nitelikli insan kaynağının ekonomilerin rekabet gücü kazanmasının itici kaynağı 

olmasından hareketle, mesleki eğitimdeki sorunların çözümüne yönelik bazı adımlar 

atılmıştır. Bu bölümde bunlardan bazıları sıralanacaktır. 

Çıraklık eğitimi 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır. Bu sayede işbaşı 

eğitim ile usta yetiştirilmesi sağlanarak sektörün nitelikli işgücü açığının karşılanmasına katkı 

sunmak hedeflenmektedir. Ayrıca bu politika değişikliği ile işletmelerin, ihtiyaçları 

doğrultusunda kendi bünyelerinde ustalık programları açmaları da mümkün kılınmıştır. Bu gibi 

işletmelere, talep etmeleri halinde program ve öğretmen desteği sağlanacaktır. 

Öğrencilere beceri eğitimi ve staj imkanı sunan işletmelere devlet desteği 

sağlanmıştır. İşletmelerin stajyer öğrencilere ödemek zorunda oldukları ücretin üçte ikisi 

devlet katkısı olarak işletmelere ödenmektedir. Bu destek ile daha fazla işletmenin öğrencilere 

staj imkanı sunmasının önünü açmak hedeflenmiştir. Uygulama 2017 yılı Şubat ayında 

başlamış ve 2017 yılı sonuna kadar işverenlere toplam 279 milyon TL’lik bir devlet katkısı 

sağlanmıştır. 

Ön lisans programlarına sınavsız geçiş kaldırılarak, ilave puan uygulamasına 

geçilmiştir. Bu uygulama ile meslek liselerinde ve meslek yüksekokullarında verilen eğitimin 

kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmiştir. 

Öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmıştır. Mesleki ve 

teknik ortaöğretim okullarına devam eden öğrenciler, alan eğitimine başladıkları andan mezun 

oluncaya kadar geçen süreçte iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalı hale 

getirilmiştir. 

Öğretim programları yenilenmiştir. Mesleki ve teknik ortaöğretimdeki 54 meslek alanı 

ve bu alanlara ait 200 meslek dalının öğretim programları, ulusal ve uluslararası meslek 

standartları, sektörün talepleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeler gözetilerek ilgili alan 

uzmanları, sektör, meslek kuruluşu, üniversite ve diğer paydaş temsilcilerinin katkı ve 

katılımları ile modüler yapıda kazanımlara dayalı olarak güncellenmiştir. 

Özel sektörün ve öğrencilerin talepleri dikkate alınarak okulların alan, dal ve 

program türleri gözden geçirilerek, 2017 yılında 44 okul açılmış ve 45 okul kapatılmıştır. 
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Ayrıca öğrencisi bulunmayan veya sektör talebi olmayan 414 program türü, 1130 alan ve 139 

dal kapatılmış, 218 program türü, 303 alan ve 2012 dal açılmıştır. 

Geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin yoğunlukta olduğu Kilis, Gaziantep, 

Mardin, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde çağ nüfusu 

yoğunluğuna göre fizibilite çalışmaları yapılmıştır. Bu illerde, bünyesinde sağlık hizmetleri 

alanı olan 5 adet Çok Programlı Anadolu Lisesi/Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılmıştır. 

Tematik mesleki ve teknik eğitim uygulaması başlatılmıştır. Toplumdaki mesleki ve 

teknik eğitim algısına olumlu katkı sağlamak, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü 

sektörle iş birliği içinde yetiştirmek, sektörle iş birliği açısından örnek okul modeli oluşturmak, 

sektörün mesleki ve teknik eğitime olan ilgisini ve desteğini artırmak, başarılı öğrencilerin 

yükseköğretim görerek alanında uzmanlaşmasına temel oluşturmak amacıyla belirli bir 

sektörün öne çıktığı ve yoğunlaştığı merkezlerde sadece bu sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli 

işgücünü yetiştirmek üzere “bir meslek alanında” eğitim verilen tematik mesleki ve teknik 

Anadolu liseleri açılmıştır. Halihazırda 12 ilde 19 adet tematik lise bulunmaktadır. 

Tüm il ve ilçelerde mesleki ve teknik eğitim okul yönetim kurulları (MTOYK) 

oluşturulmuştur. Uygulama, mesleki ve teknik eğitimde okul-sektör işbirliğini güçlendirmek, 

sektörün ve ilgili tüm paydaşların yerel düzeyde mesleki ve teknik eğitimin gelişimine 

katkılarını sağlamak, mezunların istihdamını kolaylaştırmak, öğrencilerin işletmelerde beceri 

eğitimi ve staj imkânlarını artırmak, eğitim ortamlarının iyileştirilmesinde yerel kuruluşların 

desteğini almak, öğretmenlerin mesleki gelişimleri için işletmelerde işbaşı eğitim şeklinde 

hizmet içi eğitim imkânlarını artırmak gibi amaçlarla başlatılmıştır. MTOYK üyeleri arasında 

okul müdürleri, il/ilçe milli eğitim temsilcileri, sektör ve meslek kuruluşu temsilcileri, 

üniversite, belediye ve ilgili diğer kamu ve özel kurum ve kuruluş temsilcileri yer almaktadır. 

Mesleki ve teknik eğitim okullarının performansları izlenerek her okula karne 

verilmesi kararlaştırılmıştır. 2017/18 eğitim-öğretim yılından itibaren hayata geçecek olan 

bu uygulama ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, eğitim-öğretim ortamları, öğrenci 

başarı, devam ve disiplin durumları, rehberlik çalışmaları, sosyal etkinlik çalışmaları, proje ve 

okul-sektör işbirliği çalışmaları, okul sağlığı çalışmaları ve yönetim temaları altındaki 70 

gösterge çerçevesinde yıllık olarak performans izleme ve değerlendirmesine tabi tutulacaktır. 

Başarılı okullar ödüllendirilecektir. 
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Öğretmenler sektörde işbaşı eğitim alarak bilgi ve becerilerini geliştirmektedir. 81 

ilde üniversiteler ve sektör ile protokol imzalanarak 6268 meslek dersi öğretmeninin gerçek iş 

ortamlarında eğitim almaları sağlanmıştır. Ayrıca meslek dersi öğretmenlerinin uluslararası 

düzeyde yapılan çalışmaları yakından takip etmelerini, sahip oldukları bilgi ve becerileri 

güncellemelerini ve bu bilgi ve becerilerini öğrencilerine aktarmalarını sağlayabilmeleri için 

yabancı dil yeterliliklerini geliştirmelerine imkan tanımak hedeflenmektedir. Bu amaçla 

öğretmenler, genel ve mesleki yabancı dil eğitimi almaları için 3 ay süreyle yurt dışına 

gönderilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda 2017 yılında 42 öğretmen İngiltere’ye gönderilmiş 

olup 2018 yılında da 120 öğretmenin gönderilmesi planlanmaktadır. 
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3. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ 

Mesleki ve teknik eğitimde niteliğin artırılmasına ilişkin tartışmalar, Çalışma 

Grubu toplantılarında beş temel başlık altında yürütülmüştür. Buradan hareketle plan 

dönemi perspektifi de bu başlıklar etrafında konumlandırılmıştır.  

 Mesleki ve teknik eğitimde veriye ve bulguya (araştırma ve analize) dayalı politika 

geliştirme 

 Mesleki ve teknik eğitimde müfredat ve öğrenme ortamları 

 Mesleki ve teknik eğitimin toplumsal statüsü 

 Mesleki ve teknik eğitimin yönetişimi 

 Mesleki ve teknik eğitime erişim ve kapsayıcılık 

Şekil 14: Plan dönemi perspektifi  
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3.1. Vizyon ve Uzun Vadeli Hedefler 

 

Bu vizyon çerçevesinde mesleki ve teknik eğitimin uzun vadeli hedefi, “Mesleki ve 

teknik eğitim veren okulların standardizasyonunu, koordinasyonunu ve yenilikçi çözümlerle 

geliştirilmesini sağlayacak bir yapı altında, öğrenci odaklı bir anlayışla mesleki eğitimde 

kalitenin artırılması, özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda mezunlar veren okullar açılması, 

uluslararası düzeyde rekabet edebilir yeterliliklere sahip özgüveni yüksek ve öğrenmeyi 

öğrenebilmiş öğrenciler yetiştirilmesi, mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdam 

oranlarının artırılması” olarak belirlenmiştir.  

Bu hedef doğrultusunda mesleki ve teknik eğitim, 

 Bireylerin yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda potansiyellerini keşfetmelerine 

ve geliştirmelerine imkân tanıyacak mekanizmaları sunmalıdır. 

 Öğrenme, ölçme ve değerlendirme mekanizmalarının, özel sektörün talep ettiği 

ve gelecekte ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçlar doğrultusunda yeterlilik bazlı 

temel beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasını sağlayacak ve okuldan iş 

hayatına geçişi kolaylaştıracak şekilde tasarlanmasını sağlamalıdır. 

 Bireylere kendi gelişimlerini takip edip kişisel gelişimlerini ve mesleki bilgi ve 

becerilerinin gelişimini destekleyecek nitelikte öğrenme ortamları sunmalıdır. 

 Hayat boyu öğrenme anlayışını bireylere kazandırmalıdır. 

 Özel sektörün mesleki eğitimin her bileşenine ilişkin tasarlama, uygulama, 

değerlendirme ve etki analizi süreçlerine etkin katılımına fırsat vermelidir. 

Uzun vadeli hedef doğrultusunda ayrıca, mesleki ve teknik eğitim veren eğitim 

kurumların tek çatı altında olduğu, özel sektörün ve kamunun yönetiminde yer aldığı ve 

finansman yükünün birlikte karşılandığı bir yapısı olan Mesleki ve Teknik Eğitim 

Kurumu kurulmalıdır. Bu çerçevede eğiticilerin eğitimi, müfredatın yeniden tasarlanması, 

altyapı iyileştirmeleri gibi çok kapsamlı değişiklikler gerektiren bu çalışma, Türkiye 

ekonomisindeki önemine göre belirlenecek sektörlere yönelik eğitim veren okulların 

işletmesinin özel sektöre devredilmesi şeklinde pilot bir uygulama olarak başlatılmalıdır.  

Vizyon 

“Kişilerin yaratıcı ve inovatif çözümler üretmesini destekleyen bir mesleki eğitim” 
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3.2.  Vizyon ve Hedeflere Yönelik Temel Politikalar 

Mesleki ve teknik eğitimde veriye ve bulguya dayalı politika geliştirilmesine yönelik 

tedbirler: 

Üst hedef: Alınan kararların etkin bir şekilde uygulanabilmesi ve sistemin sürdürülebilir 

olması için mesleki ve teknik eğitimde karar alma süreçleri ve politikalar veriye ve bulguya 

dayalı analizler doğrultusunda yapılacaktır. 

 Tedbir 1: Tüm kurumların mesleki ve teknik eğitimle ilgili verileri kurulması 

önerilen araştırma merkezi bünyesinde toplanarak, belirli prosedürlerle 

araştırmacıların kullanımına açılacaktır. 

 Tedbir 2: İşgücü piyasası araştırmaları ile derlenen verilerin güvenilirliğinin 

artması için yereldeki dinamikler etkinleştirilecek, özel sektör çatı kuruluşların 

üyelerini yapılan araştırmalarda etkin rol almalarının önemi ve gerekliliği 

konusunda bilinçlendirmeleri sağlanacaktır. 

 Tedbir 3: Nitelikli sosyal bilimci ve eğitimcilerden oluşan bir kadro ile veriye 

dayalı politika geliştirme amacıyla faaliyetlerini yürütecek ve Hacettepe Nüfus 

Etütleri Enstitüsü ile Avustralya’da mesleki ve teknik eğitime yönelik 

araştırmalar yapan NCVER30 benzeri özerk, bürokratik yapının dışında ve 

YÖK’ün belirlediği bir araştırma üniversitesi bünyesinde bir araştırma merkezi 

(Örneğin Mesleki Eğitim Politikaları Araştırma Enstitüsü/Merkezi) 

kurulacaktır.  

i. Eğitim ve istihdam politikalarına ilişkin politika önerileri bütüncül bir 

bakış açısıyla geliştirilecektir. Bunun için araştırma merkezinin 

bireylerin eğitim gördükleri okulları, mezuniyet sonrasındaki 

durumlarını, mesleki yeterlilik belgelerini, çalıştıkları kurumları ve 

sektörleri içeren tüm mikro verilere erişimi olacaktır. 

ii. Araştırma merkezi, düzenli olarak yürüteceği işgücü piyasası arz ve talep 

yönlü analizler doğrultusunda meslek ve beceri projeksiyonları 

yapacaktır. Meslek projeksiyonlarının teknolojik dönüşümle uyumlu bir 

                                                           
30 NCVER: National Centre for Vocational Education Research. Detaylı bilgi için bkz. 

https://www.ncver.edu.au/about/about-ncver/about-us 
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şekilde yapılabilmesi için araştırma merkezi, teknolojideki gelişmeleri 

sürekli olarak takip eden, bu gelişmelerin ortaya çıkarabileceği sonuçlara 

ilişkin öngörüde bulunabilen ve bu doğrultuda alınması gereken 

önlemleri belirtebilen bir rol üstlenecektir.  

iii. Araştırma merkezi, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 

yararlanacağı burs programları oluşturarak mesleki eğitim ve istihdam 

piyasaları alanında akademik çalışmalar yapılmasını teşvik edecektir. 

iv. Belirli bir çalışma odağı olan ve genel kabul görmüş böyle bir araştırma 

merkezi, yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen bulguların karar 

alma süreçlerinde daha fazla yer bulabilmesine de imkan 

tanıyabilecektir. 

 Tedbir 4: Üniversitelerin araştırma ve uygulama merkezlerinin proje çağrılarını 

takip edip üniversitelerin projeler getirmeleri, çözüm odaklı, nitelikli 

araştırmalar ve yayınlar yapmaları sağlanacaktır. 

 Tedbir 5: Mesleki ve teknik eğitime yönelik araştırmalardan elde edilen 

verilerin kapsayıcılığını ve güvenilirliğini artırmak amacıyla sistemin 

yararlanıcısı ve geleceğin çalışanları olan çocukların görüşleri de dikkate 

alınacaktır. 

Mesleki ve teknik eğitimde müfredat ve öğrenme ortamlarının iyileştirilmesine 

yönelik tedbirler: 

Üst hedef: Öğrencilerin nitelikli bir mesleki ve teknik eğitime erişebilmesi, özgüveni ve 

özsaygısı yüksek bireyler olarak yetişebilmesi için öğrenme ortamları ve bunu etkileyen tüm 

unsurlara (müfredat, okul gibi bileşenlere) yönelik kapsamlı revizyonlar yapılacaktır. 

 Tedbir 6: Mesleki ve teknik eğitim müfredatları ulusal meslek standartları ve 

yeterliliklerle uyumlu hale getirilecektir. 

 Tedbir 7: Öğrenme ortamları ve müfredatta değişikliklere neden olacak 

projelere ilişkin fonlar, söz konusu projelerin etki analizlerinin yapılmasını 

zorunlu tutacak şekilde tasarlanacaktır.  
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 Tedbir 8: Okul-sanayi/özel sektör işbirliği artırılacaktır. Halihazırda bu 

işbirliğini güçlendirmeye yönelik uygulanan projelerin31 etkileri 

değerlendirildikten sonra bu projelerin başarılı uygulamalarının 

yaygınlaştırılması için çalışılacaktır. 

i. Özel sektör ve okullar arasında teknolojik işbirliği kurulacaktır. Bu 

işbirliği, özel sektörün sahip olduğu teknolojiyle okullarda 

atölye/laboratuvarlar kurmasını, nitelikli eleman yetiştiren öğretmenlere 

ilgili sektöre ilişkin güncel bilgilerin aktarılmasını, teknolojik eğitim 

desteği ile öğrenciler için daha iyi bir eğitim – öğretim ortamı 

sağlanmasını kapsamaktadır. 

ii. Özel sektör ve okullar arasında deneyim paylaşımı şeklinde işbirlikleri 

kurulacaktır. Bu işbirliği, alana ilişkin güncel uygulamalar ve yenilikler 

konusunda birinci elden, iş üzerinde bilgi edinilmesini sağlayacak 

şekilde, işletmelerin okullara giderek ya da iş yerinde öğretmen ve 

öğrencilerle ilgili meslek alanındaki güncel uygulama ve yeniliklere dair 

deneyimlerini paylaşmasını, alan tanıtım, konferans, saha araştırması, 

fuar vb. organizasyonlarda yapılacak işbirliklerini kapsamaktadır.  

iii. Özel sektör ve okullar arasında istihdam odaklı işbirlikleri kurulacaktır. 

Bu işbirliği, işletmelerin staj sırasında yetiştirdiği öğrenciyi 

mezuniyetini takiben istihdam etme eğiliminin artırılmasının teşvik 

edilmesini içermektedir. 

iv. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ile 

TOBB liderliğinde belirlenecek Sanayi ve/veya Ticaret Odalarınca 

mesleki eğitime destek olan, meslek okullarına hamilik yapan, inisiyatif 

alan ve örnek projeler yürüten özel sektör kuruluşlarını taltif ve teşvik 

edecek ödül yarışmaları düzenlenmelidir. 

 Tedbir 9: Öğretmenlerin özel sektör ile işbirliği kurmasını destekleyecek yasal 

altyapılar oluşturulacak, varsa mevzuattan kaynaklı engeller kaldırılacaktır. 

                                                           
31 Örneğin İstanbul İl Milli Eğtiim Müdürlüğünün İSO, İTO, diğer meslek odaları, İŞKUR, KOSGEB, STK’lar ve özel sektör 

ortaklığıyla yürüttüğü Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli projesi bu çerçevede yakından takip edilmelidir. 
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i. Öğrencilerin ders saatlerinde iş yerlerine yapacakları öğrenme gezileri 

için yasal altyapı oluşturulacaktır. 

ii. Öğretmenlerin bu ziyaretler kapsamındaki ihtiyaçlarının (idari, finansal 

vb.) karşılanması için alternatif yollar belirlenecek ve gerekli mevzuat 

düzenlemesi yapılacaktır. 

 Tedbir 10: Mesleki ve teknik eğitimde öğretmen olmak isteyen kişiler beceri 

sınavlarına tabi tutulacak ve yalnızca başarılı olan adayların bu alanda öğretmen 

olması sağlanacaktır.  

 Tedbir 11: Meslek liseleri ve MYO’lardaki eğiticilerin, sürekli olarak pedagoji, 

epistemoloji ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirecek mesleki gelişim 

eğitimleri almaları desteklenecektir. Uzaktan eğitim ortamları (sanal 

laboratuvarlar, video destekli öğrenme olanakları, simülatörler, vb.), yüz yüze 

eğitimi destekleyici bir unsur olarak aktifleştirilecektir. 

 Tedbir 12: MTEGM’nin öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerinin güncel 

kalması için yürüttüğü çalışmaların kapsamı, öğretmenlere verilen işbaşı 

eğitimlere ilişkin ödül karşılığı olan bir performans değerlendirme sistemini 

içerecek şekilde genişletilecektir. Bu sayede işbaşı eğitimlerin etkili olup 

olmadığını değerlendirmek de mümkün olacaktır.  

 Tedbir 13: Öğretmenlere, işbaşı eğitimler sayesinde edindikleri bilgi ve 

becerilerini öğrencilerine aktarmalarını sağlayacak şekilde müfredatta esneklik 

yapma imkanı tanınacaktır.  

 Tedbir 14: Öğrencilerin okuldan iş hayatına geçişini kolaylaştırmak amacıyla 

öğretmenlerin takip edeceği müfredatlar, alandaki gelişmeler doğrultusunda 

daha dinamik bir şekilde güncellenecektir. 

 Tedbir 15: Öğretmenlerin mesleki anlamda daha donanımlı olmalarını 

sağlamak ve mesleklerine olan motivasyonlarını da yükseltmek amacıyla 

öğretmenler akademik olarak desteklenecek, yüksek lisans ve doktora yapmaları 

teşvik edilecektir. 
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 Tedbir 16: Öğretmen ve öğrencilerin kendi alanlarındaki gelişmeleri yakından 

takip edebilmeleri için yurt içi ve yurt dışındaki hareketliliklerini etkinleştirecek 

mekanizmalar tasarlanacaktır. 

 Tedbir 17: Öğretmen ve öğrencilerin kendi alanlarındaki gelişmeleri takip 

etmelerini destekleyecek şekilde yabancı dil becerilerinin artırılması teşvik 

edilecektir. 

 Tedbir 18: Özel sektördeki gelişmelerin öğrencilere daha hızlı ve etkili bir 

şekilde aktarılabilmesi için saha deneyimi olan ustaların okullarda eğitim 

vermesi teşvik edilecektir. 

 Tedbir 19: Öğretmenlerin kendi alanlarında proje tasarlamaları teşvik 

edilecektir.  

i. Bunun için öğretmenler, ulusal ve uluslararası fonlardan nasıl 

yararlanabilecekleri konusunda bilgilendirilmelidir. Dolayısıyla 

öğretmenlerin proje geliştirme konusunda il ve bölgelerindeki sanayi 

odaları, kalkınma ajansları ve üniversitelerden danışmanlık hizmeti 

almalarını sağlayacak bir destek mekanizması tasarlanmalıdır. 

 Tedbir 20: Öğrencilerin yaptıkları yanlışların nedenlerini ve sonuçlarını 

akranları ile tartışıp yorumlayabilecekleri, çözüm üretebilecekleri bir öğrenme 

ortamı oluşturulacaktır. Kazandırılması hedeflenen öğrenme çıktıları, 

katılımcıların akıl yürütmelerini ve görüşlerini birbirleriyle müzakere etmelerini 

hedefleyen, katılımcının bilişsel ve sosyal becerilerini geliştirmeye, bilginin 

otoritesinin olmadığı bir ortamda birlikte keşfederek öğrenmeye imkan tanıyan 

bir modelde sunulacaktır.  

i. Bu modelde öğretmenler, kişilerin kendi kendilerine bilgiye ulaşmalarını 

sağlayan “yol gösterici” rolü üstlenmelidir.  

 Tedbir 21: Okulların fiziki altyapılarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 

devam ettirilecektir. 

 Tedbir 22: İşyerinde beceri eğitimlerinin (stajların) amacına uygun bir şekilde 

yapılması sağlanacaktır. 
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i. Bunun için okullardaki işyeri koordinatörleri ve staj yapılan 

işletmelerdeki usta öğreticilerin yakın işbirliği içinde olmaları 

sağlanmalıdır.  

ii. Öğrencinin stajının verimli bir şekilde geçmesi için staj yapılan 

kurumlarda, öğrencinin işletmede bulunduğu süre boyunca kendisiyle 

yakından ilgilenecek olan ve pratik becerilerin öğrenciye 

aktarılmasından sorumlu staj koordinatörleri bulunmalıdır. 

 Tedbir 23: Mesleki ve teknik liselerde eğitim gören öğrencilerin stajlardan daha 

çok verim alabilmeleri için 12’nci sınıfın bir yarıyılını veya tamamını 

işletmelerde geçirmesine imkan veren bir staj programı tasarlanacaktır. 

i. 12’nci sınıfın bir döneminin işletmede geçirilmesine karar verilmesi 

halinde birinci veya ikinci yarıyılda işletmede bulunmanın öğrenciye 

getireceği avantaj ve dezavantajlar doğru bir şekilde tespit edilmelidir. 

Bu yönde yapılacak bir düzenleme, fırsat eşitliğine aykırı unsurlar 

barındırmamalıdır. 

 Tedbir 24: Sektörel dernekler, kümelenmeler ve büyük firmaların finansal 

desteğiyle ortak eğitim merkezleri veya eğitim garajları açılacaktır. 

i. Bu eğitim merkezleri, mevcut çalışanların, stajyerlerin ve işe yeni 

başlayacak kişilerin özellikle üretim süreçlerine ilişkin teknik ve pratik 

bilgi edinebilecekleri, sadece eğitim amaçlı makine ve teçhizatın 

bulunduğu yerler olarak tasarlanmalıdır. 

ii. Bunun yanı sıra okullarda ve/veya illerde uygun görülen alanlarda 

öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sunan ve 

yaparak öğrenmelerini teşvik eden “maker” atölyeleri 

kurulmalı/yaygınlaştırılmalı ve öğrencilerin bu atölyelerden aktif bir 

şekilde yararlanmaları sağlanmalıdır.  

 Tedbir 25: Okulların finansmanına ilişkin süreçler etkinleştirilecektir. 

i. Okul idarecilerinin bütçe yılındaki okul ihtiyaçlarını bütçe dönemi 

öncesinde belirlemeleri ve bu ihtiyaçların karşılanması için gerekli 

bütçeleri hazırlamaları sağlanmalıdır. 
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ii. Okul idarecilerine bütçe kullanımında belirli ölçülerde esneklik 

tanınmalıdır. 

 Tedbir 26: Öğrencilerin hem mesleklerine bütüncül bir çerçeveden bakmalarını 

ve mesleklerine olan ilgilerini artırmak hem de okulda öğrendikleri teknik 

bilgileri uygulamalı olarak deneyimleyip içselleştirmelerini sağlamak için 

müfredata TYÇ ile uyumlu bitirme projeleri dahil edilecektir. 

i. Öğrencilerin bitirme projeleri için kullanmaları gereken malzemeler ile 

makine ve ekipmana ilişkin maliyet kamu kesimi ve özel sektör 

tarafından sağlanmalıdır. 

ii. Öğrenciler bitirme projelerini gruplar halinde yapmalıdır. Bu, iş 

dünyasının aradığı önemli becerilerden olan takım çalışmasına yatkınlığı 

destekleyeceği için önemlidir. 

iii. Öğrencilerin bitirme projelerini okuldaki proje danışmanları 

gözetiminde ve staj yaptıkları veya gönüllü firmalardaki işveren ya da 

usta öğreticiler mentorluğunda yapabilmelerine imkan sağlayacak bir 

model tasarlanmalıdır. 

iv. İş dünyasında aranan önemli becerilerden olan kendini ifade etme 

becerilerini geliştirmeleri ve sunum yapma deneyimi kazanabilmeleri 

için öğrenciler, projelerini öğretmenler, diğer öğrenciler, işverenler ve 

ebeveynlerden oluşan geniş bir kitle karşısında sunmalıdır. 

 Tedbir 27: Meslek yüksekokullarındaki eğitimin meslek liselerindeki eğitimin 

tekrarı niteliğinde olmasının önüne geçilecek, ileri düzey ve daha belirli 

alanlarda eğitim verilmesi sağlanacaktır. 

i. Genel lise mezunları ile meslek lisesi mezunlarının MYO’larda aynı 

eğitime tabi tutulmasının, meslek lisesi mezunu öğrenciler aleyhine 

etkilerinin giderilmesi için MYO’ların müfredatına ilişkin çalışmalar 

yapılmalıdır.    

ii. MYO’larda eğitim görmeyi tercih eden genel lise mezunu öğrencilerinin 

ön lisans eğitiminden önceki yaz döneminde yararlanacakları bir 

bilimsel hazırlık kampı tasarlanmalıdır. Böylelikle genel lise 



49 
 

öğrencilerinin MYO’da görecekleri mesleki ve teknik eğitimin 

çerçevesine aşina olmaları, temel bilgileri edinmeleri sağlanacaktır. 

iii. Bilimsel hazırlık kampının yaz aylarında olacak şekilde kurgulanmaması 

halinde genel lise mezunlarının MYO’lara olan talebinin düşeceği göz 

önünde bulundurularak, giriş düzeyinde olması beklenen bu eğitimin 

süresinin optimal bir seviyede olmasına dikkat edilmelidir. 

Mesleki ve teknik eğitimin toplumsal statüsünün iyileştirilmesine yönelik tedbirler: 

Üst hedef: Kişilerin mecbur kaldıkları için mesleki ve teknik eğitime yönelmelerinin önüne 

geçilecek, resmi ve özel tüm meslek liseleri ve MYO’lar, akademik başarısı yüksek ve 

mesleklere ilgi duyan bireylerin isteyerek geldikleri kurumlar haline getirilecektir. 

 Tedbir 28: Öğrencilerin mesleki eğitim tercihlerini bilgiye dayalı bir şekilde 

yapması sağlanacaktır.   

i. Bunun için öğrencilerin sürekli öğrenmelerini teşvik edecek şekilde öz-

farkındalıklarını artırmayı ve yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefleyen 

bir kariyer rehberliği sistemi tasarlanmalıdır. 

 Tedbir 29: Ekonomik olarak zorluk çeken aileleri desteklemeye ve çocuğunu 

mesleki eğitime göndermek konusunda çekinceleri olan ebeveynleri etkilemeye 

yönelik teşvik mekanizmaları tasarlanacaktır. 

i. Öğrencilerin eğitim ve öğretimin dışına çıkmasını engellemek amacıyla 

sosyoekonomik durumu düşük olan öğrencilere öğle yemeği, ulaşım ve 

alanına ilişkin teknik eğitim materyallerinin teminini sağlayacak burslar 

verilmelidir. 

ii. Mesleki eğitimin akademik performansı yüksek olan öğrenciler 

tarafından da tercih edilebilir olması için selektif burslar 

tanımlanmalıdır. Örneğin imalat sanayinde ihtiyacın çok olduğu 

bölümlerde eğitim görmeyi tercih eden öğrencilere sembolik olmayan 

burslar verilerek, normal koşullar altında bu okullarda eğitim görmek 

istemeyecek parlak öğrencileri etkilemek mümkün olabilir.  
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iii. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) üniversite 

öğrencilerine verdiği geri ödemeli öğrenim kredisinin meslek liselerine 

uyarlanması sayesinde çocuklarını meslek lisesine göndermekte kararsız 

olan ebeveynlerin seçimlerini etkilemek söz konusu olabilir. 

 Tedbir 30: Mesleki ve teknik eğitimdeki öğrencilerin girişimci olmalarını 

teşvik etmeye yönelik adımlar atılacaktır. 

i. Bu amaçla KOSGEB gibi girişimcileri destekleyen kurumların 

mevzuatları daha şeffaf ve anlaşılır hale getirilmelidir. 

ii. Girişimciliğe ilişkin dersler, özel sektör ve başlangıç firmalarının (start-

up’ların) işbirliği ve mentorluğunda daha etkili bir şekilde işlenmelidir. 

 Tedbir 31: Mesleki ve teknik eğitim alanında başarılı olan okullar tespit 

edilerek, buralardaki iyi uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

i. 2017/18 eğitim-öğretim yılında başlatılan mesleki ve teknik eğitim veren 

okulların performanslarının izlenerek her okula karne verilmesi 

uygulamasının, iyi örneklerin yaygınlaşmasına katkı sunacağı 

düşünülmektedir. 

Mesleki ve teknik eğitimin yönetişiminin etkinleştirilmesine yönelik tedbirler: 

Üst hedef: Mesleki ve teknik eğitime yönelik üretilen farklı strateji dokümanlarının ve 

yönetim yapılarının ortaya çıkardığı verimsizlik giderilecek ve mesleki eğitim politikalarının 

tek bir üst çatı altında belirlenmesi sağlanacaktır. 

 Tedbir 32: Mesleki ve teknik eğitimin kalite standartları artırılacaktır. 

i. Kişilerin eğitim ve mesleki yeterlilik sistemi içinde iş dünyasının 

beklentilerini karşılayacak şekilde yetiştirilmesi ve işgücünün çalışma 

hayatında yer aldığı sürece bilgi, beceri ve yetkinliklerini 

güncelleyebilmesi için tüm örgün ve yaygın mesleki eğitim 

faaliyetlerinde yeterliliğe dayalı uluslararası akreditasyon modeline 

geçilmelidir. Söz konusu model, öncelikle belirli kriterlere göre 

seçilecek meslek liselerinde pilot olarak uygulanmalıdır. Pilot uygulama, 

kamu kaynakları ile finanse edilmelidir.  
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ii. Mesleki eğitimde akreditasyon sisteminde, eğitim programları bizzat 

mesleki eğitimin yararlanıcısı olan iş dünyası (işveren, işçi örgütleri ile 

çatı meslek kuruluşları) tarafından oluşturulmalı ve kar amacı gütmeyen 

bir Eğitim Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmelidir. Model, 

orta ve yükseköğretim dahil tüm örgün ve yaygın mesleki eğitim 

faaliyetleri için geçerli olacak şekilde tasarlanmalıdır. Önerilen modelde 

uluslararası akreditasyon TURKAK tarafından ISO 17021 ve 29990 

standardına uygun olmalıdır. Mesleki örgün ve yaygın eğitim ve çıktıları 

Türkiye ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine uygun hale getirilerek 

uluslararası kariyer hareketliliği, uluslararası kabul ve tercih edilebilirlik 

sağlanmalıdır.  

iii. TURKAK tarafından akredite edilen Eğitim Akreditasyon Kurumu, 

ulusal yeterlilik kurumu olan MYK tarafından yetkilendirilmelidir. 

Eğitim Akreditasyon Kurumu, örgün ve yaygın mesleki eğitim faaliyeti 

veren kurumları/okulları MYK tarafından belirlenecek ikincil/üçüncül 

mevzuatta yer alan kriterlere ve rehberlere göre denetleyip izleyerek 

uygunluk verecek kurum veya okulların sadece “alana özgü 

programlarını” akredite edecektir.  

iv. Akredite programlardan mezun olan öğrenciler, iş dünyası tarafından 

oluşturulan eğitim akreditasyon kurumu tarafından onaylanan 

programları tamamlamış olacaklarından piyasanın ihtiyaçları 

doğrultusunda istihdam edilebilirlikleri artacaktır. Bu sayede, kalite ve 

akreditasyon bizzat işverenler tarafından sağlanacağı için işverenlerin 

nitelikli eleman açığı sorununun giderilmesi de mümkün olacaktır.  

 Tedbir 33: Mesleki eğitimin yönetim yapısı katılımcı bir anlayışla yönetişime 

uygun hale getirilecek, Türkiye mesleki eğitim düzeninin uluslararası kabulü 

sağlanacak, ülkemizde diploma ve sertifika çeşitliliğine yol açmadan belirgin, 

TYÇ esas alınarak ülke genelinde tek, tüm tarafların üzerinde uzlaştığı, şeffaf 

ve uygulanabilir bir yapı tasarlanacaktır. 
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 Tedbir 34: Kaynak verimliliği ve program bütünlüğü açısından mesleki ve 

teknik liseler ile MYO’lar program, yönetim, insan kaynakları, finansman ve 

fiziki altyapı açısından eşleştirilecek ve bütünleştirilecektir.  

Mesleki ve teknik eğitime erişim ve kapsayıcılığa yönelik tedbirler: 

Üst hedef: Türkiye’de yaşayan herkesin kaliteli mesleki eğitime eşit erişimi sağlanacaktır. 

 Tedbir 35: Türkiye’de geçici koruma altında bulunan mültecilerin becerileri 

doğrultusunda mesleki eğitime yönlendirilmeleri sağlanacaktır. 

 Tedbir 36: Mülteciler arasındaki eğitimcilerin mesleki gelişim ve istihdam 

olanakları artırılarak, Türkiye’de eğitim sistemine katkı sunabilecekleri ortamlar 

oluşturulacaktır. 

 Tedbir 37: Anadili Türkçe olmayan ve birçoğu travma deneyimine sahip olan 

mülteci çocuklarla çalışma konusunda resmi okullardaki öğretmenler 

desteklenecek, bu çocukların topluma entegrasyonunun etkili bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesi için öğretmenlerin kapasitesi artırılacaktır. 

 Tedbir 38: Mesleki ve teknik eğitim veren okullarda okul ortamı, sınıf içi 

uygulamalar ve okulun fiziksel yapısı toplumsal cinsiyet eşitliği dikkate alınarak 

yeniden düzenlenecektir. 

 Tedbir 39: Dezavantajlı gruplara yönelik eğitim veren meslek liselerindeki 

eğitimciler, bu gruplardaki kişilerin eğitim ihtiyaçları gözetilerek seçilecektir. 

i. Örneğin işitme engelli öğrencilere yönelik eğitim veren okullarda 

mevcut durumda görevli olan ancak işaret dilini bilmeyen öğretmenlere 

hizmet içi eğitimle bu alanda yetkinlik kazandırılmalıdır.  

ii. Bu okullara yeni atanacak öğretmenler de halihazırda işaret dili 

yetkinliği olan kişiler arasından seçilmelidir. 



53 
 

Tablo 13: Vizyon ve hedeflere yönelik temel politikalar 
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3.3.  Plan Hedeflerini Gerçekleştirmek İçin Yapılması Önerilen 

Araştırmalar 

Veriye ve bulguya dayalı politika geliştirme stratejisi çerçevesinde mesleki eğitime 

yönelik bir saha araştırması ihtiyacı bulunmaktadır. Söz konusu saha araştırması 

akademisyenler, araştırmacılar ve TÜİK ile ilgili diğer kurumlardaki uzmanlardan oluşacak bir 

ekip tarafından hazırlanmalıdır.Bu araştırmadan elde edilecek verilerin yıllar bazında 

incelenebilmesi ve zaman içindeki farklılaşmaların değerlendirilebilmesi için anket 

kapsamındaki sorular yılda yıla değişmemeli ve yalnızca gerekli olduğu takdirde zaman 

serilerinde kırılmaya neden olmayacak revizyonlara izin verilmelidir. 

Mesleki eğitimde niteliğin artırılması amacıyla alınan politika tedbirlerinin 

dayandığı varsayımlara yönelik araştırmalar yapılmalıdır. Örneğin,  

 Meslek liselerinin genel liselere kıyasla avantajlı olup olmadığını sebep-sonuç 

ilişkisi çerçevesinde ortaya koyacak bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Meslek lisesi 

mezunlarının, genel lise mezunlarına kıyasla daha iyi koşullarda ve daha hızlı 

bir şekilde iş bulup bulamadıklarına yönelik Türkiye genelini temsil edecek bir 

araştırma yapılmalıdır. 

 Meslek liselerinden mezun olanların genel lise mezunlarına kıyasla işletmeler 

tarafından daha çok tercih edilip edilmediklerini ortaya koyacak bir araştırma 

yapılmalıdır.  

 Bitirilen okul düzeyinin işverenlerin eleman seçiminde ne kadar etkili olduğunu 

sebep-sonuç ilişkisi içinde ortaya koyacak bir çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Firmaların, yeni eleman alımlarında mesleki eğitim merkezi, meslek lisesi, 

MYO ve üniversitelerin herhangi birinden yana bilinçli bir tercihte bulunup 

bulunmadığı, böyle bir tercih varsa bunun nedenleri, bu kişilerden beklentilerin 

neler olduğu ve bu beklentilerin ne ölçüde karşılandığı, kişilerin firma içi 

verimliliğe yaptığı katkılar ve bunlara dayalı olarak firmanın ilgili çalışanına 

sunduğu imkanlar gibi başlıklar çerçevesinde bir araştırma yapılmalıdır. 

 İşletmelerin istihdam ve mesleki eğitim politikalarını yabancı ve yerli sermayeli 

şirketler arasında kıyaslama yapmaya da imkan verecek şekilde ortaya koyacak 

temsil gücü yüksek bir saha araştırması yapılmalıdır. 
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 Mesleki eğitimdeki alanlar/dallar/programlar arasında mukayese yapabilmeye 

imkan tanıyacak bir veri setine ihtiyaç vardır. Hangi programın kaç mezun 

verdiği, bu programlarda eğitim gören öğrencilerin sayısı, performansları, staj 

yaptıkları kurumlar, kendi alanlarında istihdam edilip edilmedikleri, işe 

yerleşme süreleri ve oranları gibi veriler derlenmelidir.   

Ebeveynlerin çocukları için nasıl bir gelecek hayal ettiklerini, hangi okulda eğitime 

devam etmelerini tercih ettiklerini ortaya koyacak temsil gücü yüksek bir araştırma 

yapılmalıdır. Okul öncesi eğitimden itibaren ebeveynlere ve öğrencilere çocukları/kendileri 

için eğitim görmeyi tercih ettikleri okul türleri sorulmalıdır. Aynı kişileri zaman içinde 

izleyerek panel veri oluşturmak mümkün olabilir. Ancak böyle bir araştırmanın ilk adımı olarak 

ebeveynlerin ve öğrencilerin okul türleri hakkında kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmeleri 

gerekir. 
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4. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

Teknolojideki gelişmelerle birlikte bir yandan iş yapma biçimleri değişirken, bir 

yandan da bu değişimin bir sonucu olarak çalışanların sahip olması gereken beceri setleri 

değişmektedir. Çalışanların beceri setlerinin dönüştürülmesi ihtiyacı, mesleki eğitim üzerine 

yeniden düşünülmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. Yeni sanayi devriminin, yeni becerilerin 

inşa edilmesine olan ihtiyacını karşılayabilmesi için kendine özgü bir eğitim sistemini 

oluşturması gereklidir. Türkiye’nin de dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine 

ulaşabilmesi ve yeni sanayi devrimini yakalayabilmesi için bir dizi alanda önlem alması 

zorunludur. Gençlerin işgücü piyasasına katılmadan önce ekonomideki yapısal dönüşüme 

uygun becerilere sahip olabilmesini sağlayacak önlemler almak, bu alanların başında 

gelmektedir. Türkiye’de sanayideki dönüşümün beceri yoğun bir ekonomik düzen 

gerektirdiğinin anlaşılması ve beşeri sermayenin yeniden yapılandırılabilmesi için nasıl bir 

mesleki ve teknik eğitim sistemine ihtiyaç duyulduğunun doğru bir şekilde analiz edilmesi 

gereklidir.  

Bu raporda yer alan tedbirler, mesleki eğitimde niteliğin artırılması için temel 

olarak müfredat ve öğrenme ortamlarının iyileştirilmesine odaklanmıştır. Bunun yanı sıra 

veriye ve bulguya dayalı politika geliştirme, toplumsal statünün iyileştirilmesi, eğitime erişim 

ve kapsayıcılık ile mesleki eğitimin yönetişimi gibi alanlarda tespit edilen sorunlara yönelik 

çözüm önerilerine de yer verilmiştir.  

Tespit edilen ve çalışma grubu üyelerinin toplantılarda dile getirdiği sorunlardan 

hareketle Türkiye’de kişilerin yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmesini destekleyen bir 

mesleki eğitim vizyonuna ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. Bu vizyon ışığında plan 

döneminde yapılması gerekenler üst başlıklar halinde şöyledir: 

 Mesleki ve teknik eğitime ilişkin olarak alınan kararların etkin bir şekilde 

uygulanabilmesi ve sistemin sürdürülebilir olması için mesleki ve teknik eğitimde karar 

alma süreçleri ve politikalar veriye ve bulguya dayalı analizler doğrultusunda 

yapılmalıdır. 

 Öğrencilerin nitelikli bir mesleki ve teknik eğitime erişebilmesi, özgüveni ve özsaygısı 

yüksek bireyler olarak yetişebilmesi için öğrenme ortamları ve bunu etkileyen tüm 

unsurlara (müfredat, okul gibi bileşenlere) yönelik kapsamlı revizyonlar yapılmalıdır. 
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 Kişilerin mecbur kaldıkları için mesleki ve teknik eğitime yönelmelerinin önüne 

geçilmesi, resmi ve özel tüm meslek liseleri ve MYO’lar’ın, akademik başarısı yüksek 

ve mesleklere ilgi duyan bireylerin isteyerek geldikleri kurumlar haline getirilmesi için 

çaba harcanmalıdır. 

 Mesleki ve teknik eğitime yönelik üretilen farklı strateji dokümanlarının ve yönetim 

yapılarının verimsizliğe neden olduğu göz önünde bulundurularak, mesleki eğitim 

politikalarının tek bir üst çatı altında belirlenmesi sağlanmalıdır. 

 Türkiye’de yaşayan herkesin kaliteli mesleki eğitime eşit erişimi sağlanmalıdır. 
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