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Bu

araştırınada

orta

mezunlarının istihdamları

böl timelen

öğretim

düzeyindeki Mesleki-Teknik

ve verimlilikleri üzerinde

Eğitim Okulları

clurulımıştur.

Bu

çalışma

liç

oluşmaktadır.

Birinci böltimele mesleki-teknik eğitim, istihdam, verimlilik ve nitelikli insangücü
kavramları açıklanarak,

olan

istihdam ve

verinılilik kavramlarının

mesleki-teknik

eğitim

ile

ilişkileri incelenmiştir.

İkinci böliimde Türkiye'de mesleki-teknik eğitimin gelişim sürecine kısaca
değinilerek,· beş yıllık kalkınma planlarında
incelenmiştir. Ayrıca

insangücü

ve

verimliliği

eğitimin

Türkiye'de mesleki-teknik

yetiştirmedeki

verilmiş, oı1a öğretim

mesleki-teknik

rolü irdelenerek,

verimlilik ile

mezunların istihdamı

ilişkisi,

nitelikli

ile ilgili genel bilgiler

eğitim okulları mezunlarının istihdamı

eliizeyinde mesleki-teknik

ile ilgili Türkiye'de yapılan

eğitimin nasıl planlandığı

araştırmalar sunulmuştur.

Üçlincii ve son bölümde orta öğretim düzeyindeki mesleki-teknik eğitim okulları
mezunlarının

istihdam ve

Türkiye'deki

verimliliği,

okul-sanayi

işgücünün niteliği açısından

yükseltilebilmesi için

yapılması

işbirliği

Avrupa

gereken önemli ve gerekli

genel olarak değerlendirilmiş,
Birliği

ülkeleri seviyesine

değişikliklere

yer

verilmiştir.
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ABSTRACT

In this research, the employments and productivities of graduates of vocational
technical education schoolsat the level of seconclary eclucation will be consiclered. This
study consists of three chapters.

In the first chapter explaining the concepts of vocational technical education,
employment, productivity and well-qualified human power, the relation of the concepts
of employment and productivity with the vocational technical education has been
search ed.

In the second chapter mentioning on briefly the development process of
vocational technical education in Turkey, how to plan the vocational technical education
has been examined at the five

anı1llal

development plans. Also the relation of vocational

technical education in Turkey with the procluctivity, considering the role of training
well-qualifiecl human-power at length. The general information related with
employment of gracluates has been given, the

reseaı·ch

macle in Turkey related with the

employments and productivities of graduates of vocational technical education schools,
has been presentecl.

In the third anel the last chapter the procluctivity anel the

enıployment

the

graduates of vocational technical education schoolsat the level of secondaı·y education,
the cooperation of school-inclustry has been evaluated generally, the point of view
productive power in Turkey for raising to the level of Europe Union countries required
to do

İnıportant

and necessary changes have been given placed.
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GİRİŞ

Bugünkü mesleki ve teknik
ürünüdür.

Eğitim

ile

ilişkiler yaşanılan

devam

eğitim

yüzlerce

iş hayatı arasındaki ilişkiler

ilk

yıllık çalışınanın
çağlardan

ve eleneyimin

süregelmiştir.

beri

Bu

dönemlere göre yeni boyutlar kazanarak, zamanıınıza kadar gelişerek

etmiştir. Uygarlık geliştikçe eğitimele

buna paralel olarak birçok

aşamalardan

geçmiştir.

eğitimi

Meslek

uzun

yıllar

aşamalarda değişen

toplumsal

sorumluluğu

dışındaki

sorumluluğu

aile

çıraklık

Zamanla
sistemlerindeki

değişiklik,

ihtiyaçlarını arttırmıştır.

okul

sistemlerinin

programı

sorumluluğunda yi.iri.itUimüştür.

nedeni ile aile içinele

kurumlara
sistemine

sistemi,

verilmiştir.

gelişmekte

olan toplum

değişiklikler

sistemine

eğitiminin

meslekleri

birçok

yetersiz

çoğaltmış,

Böylece meslek

girmiş,

ihtiyaçları,

karşısında

Bunun sonucu olarak çıraklık sisteminin

eğitim

eğitiminin

meslek

geçmiştir.

geliştirilmesine gidilmiştir.

olarak

yapılan

Daha sonraki

Böylece meslek

bilim ve teknolojideki yenilikler

Endüstriele meydana gelen

eğitim

koşullar

çıraklık

aile yerine

ailenin

üretim

kalmıştır.

nitelikli

işgücü

dışında çeşitli

mesleki

eğitimi, örgi.itlenmiş

aşamalardan

bir

sonra bugünkü

şeklini almıştır.

Meslek ve teknik

eğitim iş hayatına

nitelikli ciaman

hazırlarken

hem genel

eğitim

hem de sanayi ile bütünleşmek zorundadır. Mesleki ve teknik eğitim, birey, toplum ve iş
hayatının ihtiyaçlarını

planlanmasında

temsil eden

amaçlar. Mesleki ve teknik

eğitimcileric

birlikte, toplum ve

grupların (eğitimci-işveren-işçi) oıtaklaşa çalışmaları

odaları

eğitimle

karşılamayı

ve yüriiti.ilmesincle mesleki

Buna göre
ticaret

dengeli olarak

ilgili

çalışma hayatı

vb.

kuruluşların

ile ilgili kamu

eğitimin

iş hayatını

gerekir.

kuruluşları, işçi sendikaları,

sanayi ve

ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde, mesleki ve teknik

kararların alınmasına katkıcia bulunmaları sağlanmalıdır.

2

Hızlı

bir sanayileşme süreci içinele bulunan

sağlıklı ilişkiler

kurarak gençleri

iilkeınizde eğitimle

iş hayatmın ihtiyaçlarına

taraflarcakabul edilen bir gerekliliktir. Meslek

alanlarının ihtiyacı

işletmeler tarafından diizenleııeıı eğitim ortamlarında
prograrnları

arasında

yetiştirmek

olan

işgiicii;

ilgili

okul ve

uygulanan mesleki teknik

eğitim

ile hazırlanmaya çalışılmaktadır.

Tiirkiye''cle son otuz
geliştirmeye

yıllık uğraşılar
sayılı

yöneliktir. 3308

işletmelerin yararlı
sayılı

göre

istihdam

yasa ve buna

okul ile

yasa bu

iş hayatı arasındaki etkileşimi

uğraşların

somut iiriiniidür. Okul ve

ve sUrekli bir işbirliğine girmelerine duyulan ihtiyaç sonunda 3308
bağlı bazı

yönetmelikler

çıkarılarak

ilgili kururnlar ve personelin

görevleri ile işbirliğinin esasları ortaya konulmuştur. İlgili yasa toplumsal katılımlll
sağlanabilmesi

diizeyde

ve

çalışınaların

bazı kurulların oluşturulması imkanını vermiştir.

Hızlı

teknolojik

gelişmeler, iletişim

düzeyele rekabeti biiyük oranda
yarışta

en önemli unsur haline

Yirmibirinci
becerilere saip

yüzyılda

ile

ekip halinde

işgiicii, uluslararası

yeterli

teknolojiyi aniayabilecek kadar temel

çalışabilmeleri, değişikliklere

problem çözebilmeleri,

geliştirmeye

Kaliteli

gelmiş bulunmaktadır.

görülnıeınekteclir. Okulların

yeterlikleri

ulaştırmanın kolaylaşması, uluslararası

arttırmış bulunmaktadır.

iletişim

beklenmektedir. Bu tiir yeterlikleri

miirnkiin

ve

yüzyılda tiiın çalışanların

olmaları,

sağlayabilmeleri,

olmaları

verimli olarak siirdiiriilebilmesi için ulusal ve yerel

kurabilmeleri gibi yeterliliklere sahip

eğitim kurumlarının

tek

başına geliştirmeleri

hem eleneyimlerinin hem de kapasitelerinin bu

olmadığı kanısı yaygındır.

Genç ve

sahip olmaları gerekli yeterlikler ancak okullarla işletmelerin

gerçekleşebilir.

kolayca uyum

yetişkinlerin

21.

işbirliği yapınaları

·

Birinci Bölüm

İSTiHDAM-VERİMLİLİK-MESLEKi TEKNİK EG İTİM

KAVRAMLARI
ı.

İSTiHDAM

1.1. İstihdam Kavramı

İstihdam, kullanım, hizmete alına anlamları taşıyan bir sözcüktür. İktisatta

istihdam, üretim faktörlerinin, milli

hasılayı

meydana getirmek

amacıyla,

faaliyetine dahil eelilmesi demektir. Toprak ve sermayenin
bahsedilebileceği

gibi, özellikle emek faktörünün üretime

alınması

ve

üretim

istihdamından

kullanılması olayı

istihdam kelimesiyle ifade eclilmekteclir. İstihdam deyimiyle özellikle, emeğin üretim
faaliyeti için

işe alınması

beraber belirli oranlarda

ifade olunurken

işe alındığı

aynı

zamanda toprak ve sermayenin ele ernekle

kastedilir. Çünkü tabiat ve sermaye emek olmaksızın

üretime geçemez. Emeğin üretim yapabilmesi için ele bu faktörlerin varlığı şaıttır. 1

Bir topluında fertlerin gelir temini
istihdam denir. Bu tarifelenele

amacıyla,

anlaşılacağı şekilele

arzulu olarak

çalıştırılınaları

istihdam; arzulu

kişilerin

haline

gelir temini

maksadıyla arz ettikleri hizmetlerinin kabul eclilmesidir. 2

1

Yılmaz BÜYOKERŞEN. Halil DiRiMTEKİN. Burhan ERDEl'vl. Mustat"a ÖZER.

İktisada Giriş, Eskişehir. 1998, s.327.
2

0rhaıı OGUZ. İktisada Giriş, istaııhul. 1YY2. s.25Y.

1.2. Bir Konjonktür Göstergesi Olarak İstihdam Derecesi

Ekonomik büyümenin ve konjonktürel durumun
gelişmediğini

anlamak

bakımından

dikkate

alınan

üretim faktörlerinin tamamen istihdam edilip
üretim faktörleri tamamen istihdam
elverişli

bir konjonktürel

gelişıneye

arzulandığı

gelişip

en önemli göstergelerden biri, tüm

eclilemecliğiclir. Eğer

eelilmişlerse

gibi

ekonomicle tüm

arzulanan bir büyüme sürecine ve

sahibiz elernektiL

Ne var ki tiim ekonomi için mutlak tam istihdam durumunu özellikle
dönemele saptamak pek kolay
göstergesi olarak istatistiksel
kullanışlı
işgücü

değildir.

açıdan

ile ilgilielir ve

çalışmak

Bu nedenle genel istihdam derecesinin

kolayca hesaplanabilen ve
yararlanıl ır.

olan nisbi istihdam derecesinelen

kısa

kısa

dönemlerele ele

Nisbi istihdam derecesi

yalnızca

isteyenlerin hangi ölçüele üretim sürecine

sokulabildiklerini (çalıştırılabilcliklerini) gösteren bir oranclır. 3
1.3. Tam İstihdam

işgücüne ihtiyacı olanların (cari ücrete göre) devralmaya hazır oldukları emek, aynı

şaıtlarda devretıneye hazır bulunanlarınkine eşit ise o takdirele istihdam tamclır.4

Tam istihdam cari ücret eliizeyinde

çalışmak

istihdam cliizeyiclir. Gerçek hayatta böyle bir durum
tam o kadar)
bulunması

kadar

boş

boş

yer

bulunması

tam-istihdam hali ile

biçiminele

isteyen herkesin
iş

arayanlardan daha çok (ya da

karşımıza çıkar.

uzlaşmaz değildir.

iş bulabiieceği

Yani bir miktar
işsizleri

Yeterki bu

yer bulunsun. Gerçekten, çalışmak isteyen herkesin

insanın işsiz

istihdam eelecek

çalışmakta olduğu

ve hiç

kimsenin işsiz bulunmadığı bir clunıımın cliişüniilmesi güçtiir.5
3

Erguı HAN. İktisada Giriş, Eskişehir. 2000, -ı. Basım, s.ı-ıo-ı-ıı.

4 .

OGUZ, a.g.c., s.262.

5 Sadun AREN. İstihdam, Para

Ye

İktisadi Politika, ı O. Baskı. Ankara. ı 91J2. s.5-6.

5

Tam istihdam seviyesine bir

nıeınlekette

ne kadar çok

yaklaşılabilirse,

yani

tanı

istihdaına ne kadar çok varılırsa, ülkenin milli geliri bu ölçüele gelişecektir. 6 Tam

istihdam, hem isti hcl am hacmi, hem de mi ll i gel ir bak ı m ı ndan
doğru genişleyen
gerçekleştirmek,

sınırla teması

bir

sınır

olarak

clüşiiniilmeliclir.

bir noktaya gelip durmak

deği 1,

Bu

gerçekleşti kçe

clunıma

göre, tam

geriye

istihdamı

tersine siirekli olarak gerileyen bir

kesmeelen ilerlemektir. Tıpkı bisiklete binmek gibi, cliişnıemek için

devamlı

olarak peclal çevirmek ve ilerlemek gereklidir?

1.4. Eksik İstihdam

Bir ekonomide

çalışabilir yaştaki

niifusa dahil bireyler içinele o ekonomideki cari

ücret cliizeyi nde çal ışına k isteyip ele iş bul amayani ar işsi zl iği te msi 1 eeleri er. Böyle bir
durumun olması, o ülkeele eksik istihdamın varlığını gösterir. 8

çalışma

Bir toplumda

arzusunda olan

işgüciinclen

bir

kısmının

istihdam

eclilemeınesi hali noksan istihdanıdır. İşgüciinü arzedenlerin sayısı ile istihdam

edilenlerin

arasındaki

işsizlerclir.

fark

Her

çalışına

arzusunda olan

kişinin

mutlaka

iş

bulması işsizliğin giderilmesi demek olmaz. Öncelikle iş piyasasında işgücünü

arzedebilmek için belirli özelliklerin var olması
çalışına

arzusu dikkate

kişinin

ücretsiz veya çok

lazımdır.

Bu nitelikten mahrum

alınmayacaktır. Ayrıca çalışına

diişiik

ücretle

çalışınalarını

arzusu gösteren ve kalifiye

da istihdam

etmek mümkün

değildir.

etmelidir. Ancak

yukaı~ıcla beliıtilen hususların birleşmesiyle işsizlik

bu nitelikte

olanların

istihdam edilmemeleri

işsiz kalanların miktarını

6ouuz. a.g.c., s.269.
7AREN. a.g.c., s.6.

BÜYÜKERŞEN. DİRİMTEKİN, ERDEM. ÖZER. a.g.c., s.327.

9o(;uz. a.g.c.,

edilmiş

gibi kabul

Emek sahibi ortalama ücret seviyesinele bir gelir temin

formüle edilirse N'>N işsizlik haliclirY

8

kişilerin

s.26-+-265.

önlenir. Aksi halele
verecektir. Bu ifade

6

2.

VERİMLİLİK

2.1. Verimlilik
Yerinılilik

Kavramı

üretim süreci sonunda elele eelilen

çıktı

(ürün) ile üretimde

kullanılan

gireliler arasındaki oran olarak ifade eclilınekteclir. 1 0

Üretimde kullanılan girdilerin herbiri verimliliği değişik ölçüde etkilediği için bu
girdilerin

verimliliğinin

verimliliği"

ve

"kısmi

verimliliği, çıktının
oranı

olarak

bu

ölçülmesi gerekmektedir. Bu

açıdan

verimlilik "toplam faktör

verimlilik" olarak iki grupta incelenmekteclir. Toplam faktör

çıktı yı

elde etmek için

tanımlanmaktadır. Kısmi

kullanılan

verimlilik ise

gerekli faktör girelileri

çıktının

üretim sürecinele

toplamına
kullanılan

girdilerelen herhangi bir girdiye oranını anlatmaktadır. 11

Verimlilik, mal ve hizmet üretme gücü olarak
toplumların
kavramdır.

Bir

topluında

verimlilikte

sağlanan

eliişiişleri

olumsuz yönde etki le yi p ekonomi k durumun

Yerinililik
girdi

kavramı

olumlu

yaşam standardı

etkileyebilmektedir. Verimlilik

arasındaki ilişkiyi

gelişmeler;

gibi pek çok

aynı şekilele

de

köılileşmesine

reel üretim (üretilen

ınal

ifade eden bir

kaynak ve girdilerin ne derece etkin
formlil

ve bu yönüyle

ekonomik refah düzeyinin temel belirleyicisi olarak kabul eelilen bir

enflasyon, ödemeler bilançosu,

kullanılan

tanımlanan

kullanılelığını

kavramı

olumlu yönele

sözkonusu

değişkenleri

neden ol maktaci ır.

ve hizmet

kavramdır.

ücretler, istihdam,

miktarı)

ile bu üretimde

başka deyişle

verimlilik

ifade eden bir ölçiicliir ve

aşağıdaki

Bir

yardımıyla hesaplanır.

ı 0 Bcdri GÜRSOY. Verimlilik Üzerine Diişiinceler, MPM Yayınları. No: 32-J..
Ankara.l985.s.29.

ı ı Hikmet TiMUR. İş Ölçiimii-İş Planlaınası-Verinılilik, TODAİE Yayınları. No:
207. Ankara. 198-J., sK

7

Verimlilik= Çıktı (Üretim Miktarı) 1Girdi (Kullanılan Kaynak Miktarı)

Yukarıdaki eşitlikteıi anlaşılacağı

iiriin elele

eclebileceğimizi

gösterir.

gibi,

Eğer

verinılilik

bize bir birim girdiden kaç birim

başıııa cliişen

birim girdi

miktarı

artarsa,

veya iilkenin

ürettiği

ürün

verimlilik yUkselmiş clemektir. 12

2.2. Emek Verimliliği ve Ölçülmesi

Emek

verimliliği;

toplam reel üretim

belirli bir dönemele bir firmanın.

miktarının,

miktarına böliinınesi

işkolunun

bu üretimin elele eelilmesi için

kullanılan

toplam emek-saat

ile elele edilir.

Emek Verimliliği= Toplam Ürün (Reel GSMH) 1 Çalışılan Süre

Verimlilik
başına

rakamları cleğerlenclirilirken

çok fazla anlam

ilişkilendirilmesi

veremediği nden,

gerekmektedir. Bu

belirli bir zamanın verimlilik

bunun

başka

ilişkilendirıneyi

değeri

bir zaınanııı verimlilik
ise verimlilik indeksi

kendi

değeri

ile

oluşturarak

yapabiliriz.

Verimlilik indeksi
verimlilik
indeks

değeri,

baz

oluşturulurken aşağıdaki eşitlik kullanılır

yılı

olarak kabul eelilen

yıllll

ve herhangi bir yılın

değeri

verimlilik

ile oranlanarak

rakamına clöniiştürüllir.

Verimlilik indeksit = (Verimlilikt 1 Verimlilik
Verinılilik

indeksinin bir

başka yararlı

ıw.yılı)

yönü ele saat

x 100
başı

üretimin ölçüsü

olduğu

için saat ücret oranı ile doğrudan karşılaştırma yapma imkanı vermesidir. 13
12 M.Kcmal BİÇERLİ. Çalışma Ekonomisi, Bcta Basımc\·i. Ekim 2000, İstanbul.

s.383-385.
13

BiÇERLİ. a.g.c., s.386-3S7.
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MESLEKİ-TEKNİK EGİTİM

3.

3.1.

Eğitim Kavramı

Eğitim,
kalkınınasını

ve

Amaçları

gelişınesini hızlandıran,

bireylerin ve toplumun sosyal

destekleyen, ulusal kültür eleğerlerini koruyan,
bütünlüğü

aktaran, ulusal birlik ve

sağlayan

geliştiren,

ekonomik

nesilden nesile

en etkili faaliyet olarak

tanıınlannıaktaclır. 1 -ı

Eğitim, insanın doğuştan kazandığı
çıkarılmasına,

gizli güçlerin ve yetenekierin

onun daha güçlü, daha olgun, yaratıcı ve

yapıcı

açığa

bir varlık olarak gelişme ve

büyümesine hizmet eder. IS

Hammaddesi insan olan
bir

ınesleğin

Toplumun

eğitimin amacı;

bilgi, beceri ve tekniklerini

yaratıcı

giicünü ve verimini

veren, sosyal adalet,

fırsat

bireye olumlu

öğretmek,

onu daha üretken

bireye yeteneklerini

artıran,

ve olanak

davranışlar kazanclırınak,

eşitliği

ilkelerini

kılınaktır.

geliştirme olanağı

gerçekleştirmeele

en etkili

araçtır. 16

Eğitimin

ve okulun görevlerini birlikte ele alarak

ekonomik görevleri

olduğunu

sosyalleştirınek,

çocuğa

kuşağın

yani

söylemek

kültürü

toplurndaki devlet sistemine

öğrencilerin

seçilmesi ve

s. ll.

aşılaınak"

bağlılık

\C

Bu

sosyal görevler

sosyal, politik ve

sınıflamada "çocuğu
arasında; "yetiştirdiği

göstermesine ve liderlik

eğitilmesini gerçekleştirmek"

ı-ızcki ÖZKAN, ··çıraklık Eğitimi
Girişimler,

nıüınkiincliir.

eğitimin

yeteneği

politik görevleri

olan

arasında;

Ycti~ıni~ i~giiciiııiiıı İstihdamı". İstihdam Yaratıcı

Gaziantep. 19X5. s.l.

15

Ccnıt ALKAN. Eğitim Teknolojisi, Ankara. 1997. s.ll.

16

Mahınut ADEM. Atatiirkçü Diişiince Işığında Eğitim Politikamız, Ocak 2000.

9

karşılamak"

ise ekonomik

için belirli bir meslek

alanına ilişkin,

"ekonominin beyin gücü ve insangücü gereksinmesini
görevler arasında yeralmaktadır. 17

3.2. Mesleki-Telmik

Mesleki
bilgi, beceri

eğitim

bireye

Eğitim Kavramı

hayatını kazanınası

alışkanlıkları kazanelıran

ve bireyin kabiliyetlerini

çeşitli

yönleriyle

geliştiren

bir eğitim siirecidir. 18 Genç yetişkinleri belirli bir mesleğe hazırlamayı, halen bir
mesleği

olup da meslek içinele ilerlemek isteyenlere yenilikleri

değiştirmek

isteyenlere yeni mesleki bilgi, beceri ve

kazandırmayı,

davranışları kazandırmayı

meslek

mesleki ve

teknik eğitimin kapsamı içinde ele alabil iriz. !9

Mesleki

eğitim, faydalı

gücünün gereksinim

ve üretici bir

duyduğu tanımlayıcı

tavır, iş alışkanlıkları

ve takelir

işe

girmek veya o

işte

ilerlemek için insan

bilgileri kapsayan beceri, yetenek,

duygularını geliştirmek

için

düzenlenmiş

anlayış,

bir

eğitim

siirecidir.20

17Ziya BURSALIOGUJ, Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davramş, A.Ü. Eğitim
Bilimleri Fakültesi
18

Yayınları,

No: 15-+, Ankara. 1978. s.62.

1-!ıfzı DOGAN. ''Mesleki

Bakanlığı

Endüstriyel

\C

Mesleki

Teknik Eğitimin Endüstri ilc ili~kileri"'. Milli Eğitim
ve

Teknik

Öğretim

ilc

Sanayi

İlişkileri

Scmpozyumu, 19-20 Kasım 1975, Meslek \·c Teknik Öğretim Kitapları Etüd \·c Programlama
Yayınları.

Dairesi

No: 129. s.79.

19 Ali ŞAHİNKESEN. "Mesleki \·c Teknik Eğitimde Eğitim Teknolojisi"' A.Ü. Eğitim
Bilimleri Fakültesi,
Eğitim

Eğitim

Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi, Ankara. 2-+-28 Eylül 1990 Bildirilcri,

Teknolojisi, Ankara. 1993. ss.65-75. s.66.

2°Fcrzi ERCAN, "'ileri Teknolojinin İnsangücüne re İstihdam Sorunlarına Etkileri. Yeni
Sorunlar ını? Çözüm Yolları mı?". MPM Teknolojik Gelişmeler Karşısında İşgiicüniin
Eğitim Uyum İstihdam Sorunları Scmpozyunıu, Ankara. 1988. ss.l-+-33. s.l7.

lO

Mesleki teknik
değerlendirilmesi,
yapılan

yeni

bu

eğitimin

tanımlamaya

Mesleki-teknik
bitişsel

bilinci,

eğitimin toplunıla

yeniden

bakışla

bireyi bütün olarak gören bir

tanımlanmasma

yol

açmaktadır.

Bu

anlayışla

uyarıları,

duygusal

göre;

eğitim

meslekle ilgili deneyimleri, görsel
sağlayan

verileri ve psikomotor becerileri

niteliklerini ve yeteneklerini

tanıyıp anlamasına,

kendisini

ve

aynı

insanın

zamanda

iş dünyasında

kabul ettirip

varlığını sürdütmesine ilişkin mesleki gelişim süreçlerini güçleneliren bir eğitinıdir. 21

Mesleki ve teknik
biçimde

eğitim,

karşılamayı

birey, toplum ve

amaçlayan bir

öğrenim ortamını hazırlayarak

iş yaşamının

eğitim

gereksinmelerini dengeleyici bir

sürecidir. Bu

amacı gerçekleştirmek

insangücünele gerekli becerileri

için

geliştirmek

yoluyla

eğitim

yoluyla

istenilen davranışları oluşturmaktadır. 22

Sanayideki

hızlı değişiklikler,

insangücünün pratik ve teorik

mesleksel bilgi ve becerilerini ve yeteneklerini
Teknolojik gelişıneler insangücünün bilgilerinin
aşırı uzmaniaşma

insangücünün mesleki

oluşturmuştur.

gelişmeler

verme

Bu

kısa

neden

zamanda

hareketliliği

mesleki ve teknik

niteliğinin kaybolmasına

geliştirmelerini

alımış

eskİnıesine

yolaçarken,

yönünden bir güçlük

eğitimin,

çok

gerektirmektedir.

kaynağı

tek bir meslek için

amaçlı

eğitim

bilgi ve beceri vermeye

yöneltmiştir.23

21 ilhan ÖZDİL. 'Teknoloji Yoğun bir Çağda Mesleki-Teknik Eğitimin Yönetimi

\'C

Profesyonel Kadro··. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fak. Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi, Ankara,
2-J.-28 Eylül 1990 Bildirilcri,

Eğitim

Teknolojisi, Ankara. 1993, ss.289-297, s.293.

22 Mustafa ORMAN, 'Türkiye'de Mesleki

\'C

Teknik Eğitim Nasıl Olmalıdır'? Öneriler",

Teknik Eğitimin Diinii, Bugünii ve Geleceği, İ.T.Ü .. İstanbul, 2-L 25. 26 Ekim 1983, s.l19.
23 Saim KAIYI'AN. 'Türkiye'de Yüksek Öğrenim Reformu ,·c insangücü Potansiyeli", DPT,
SPB Planlama Dairesi

Yayınları,

No: 202, Mart 1986. s.53.

ll

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 17-ekim 23
Kasım

arasında

1974 tarihleri

Paris'te

yaptığı

Konferansında

Genel

teknik ve mesleki

eğitimle ilgili olarak liye devletlere öneride bulunmuştur. Öneri kararında "teknik ve

mesleki

eğitim"

eğitim;

teknik

dayandığı

ifadesi

"genel

kapsamlı
eğitime

bir

terinı

ek olarak,

eğitim

clallarınclaki yapılan öğrenimi

bilim

kullanılmıştır.

olarak

Buna göre mesleki ve

sürecinin teknolojiler ve

ve sosyo-ekonomik

bunların

yaşamın çeşitli

kesinılerindeki meslekieric ilgili uygulanıaya dönlik becerileri n, davranışların, anlayışın

ve bilginin kazanılınasına ilişkin" boyutlarını da içerınekteclir.24

4.

MESLEKi TEKNİK EGİTİM-İSTİHDAM İLİŞKİSİ

eğitim

Mesleki
çeşitli

mesleklerelen

toplumun gereksinmesini
oluşan iş cliinyasıncla

karşılanıaya

her

nıesleğin

yönelik olmakla birlikte,

belirli bir zamanda belirli

koşullara bağlı olarak değişeceği kabul eclilınektedir.25

Eğitim-işgücü-istihdam

ortam ve

etkileşim

kullanılması;

elengesinin

içerisinde

sağlanması,

bulunmasıyla

yetiştirilmesi

istihdam elengesinin

sorununu

sağlanması,

bakıma

bu üç

kavramın

Gelişen

mümkün olabilir.

iyi bir

teknolojinin

kılmaktadır.

Bu durum ise, nitelikli ara

oı1aya çıkarmaktadır.

Bunun için, eğitim-işgücü

teknik ara insan gücünü gerekli

insan gücünlin

bir

Mesleki-Teknik

eğitim

sisteminin, ortam olarak buna

hazır olmasını gerektirir.26
24 iihan ÖZDiL. ''l'vlcsil:ki
Perspektif"', MEB

Çıraklık

n

\'C

Teknik Eğitim

Mesleki Teknik

-

Sorunları/Çözümler/ll lusai/Ev rensel

Eğitim

Konseyi

Hazırlık

Dökiiınanı,

Ankara. 1990. s.25.
25

Teknik

Hıfzı DOÜAN, "'Mesleki

Eğitimde

26

\"C

Teknik Oğrctimdc Sistem Yaklaşımı"'. MPM Mesleki ve

Verimlilik Semineri, MI'M

Yayınları.

No: 12-L Ankara. 1073, s.28.

··onaltıncı Milli Eğitim ~urası Hazırlık Diikiinıanı"'. Zonguldak Karacimas Üni\'crsitcsi.

Karabük Teknik
199S. s.63.

Eğitim

Fakültesi. I. Mesleki ye Teknik

Eğitim Sempozyuınu,

Ankara.
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Yapısal işsizlikle işgUciiniin niteliği arasında
alıııırsa,

mesleki

eğitim okullarının yaygııılaştırılması

yükselterek yapısal

çalışmakta olanların
kazandırma

uzun dönemele

mücadeleele izlenecek daha

bunları

tesbit ederek

mesleki

duyduğu iş

ekonominin ihtiyaç

beceri

ilişki olduğu

gözöniine

işgücünün

kalitesini

işsizliğin azalmasını sağlayacaktır.

Yapısal işsizlikle,

işsizleri

negatif bir

kısa

eğitim programına

veya meslek

vadeli bir politika

tabi

tutmaktır.

dallarında işsizler

yapısal

Bu uygulamada

için ya da halen

kendilerini yenileyebilmeleri için kamu ve özel sektör tarafından

ve

geliştirme kursları açılır.

Bu tiir kurslar teknolojik

değişime

ayak

uyduramadığı için işsiz kalanların beJirli bir süre eğitime tabi tutularak emek piyasasında

istihdam

imkanı

olan sektörlere geçmelerine imkan

sağlayacaktır.

Bu tür mesleki

progranıları aynı

zamanda genel liselerelen mezun olup spesifik beceri ve

sahip olmayan

kişileri

de belirli mesleklerde

eğiterek iş

eğitim

uzmanlığa

bulma ihtimallerini

aıttırabi 1mektedir .27

s.

MESLEKi TEKNİK EGİTİM-VERİMLİLİK İLİŞKİSİ

Verimliliği
toplanmaktaclır.

etkileyen ekonomik, toplumsal,

Bunlar, emeğin

etkinliğidir. Emeğin niteliğinin

niteliği,

yapısal

etkenler Uç grupta

sermaye yoğunluğu ve sermaye-emek

yükseltilmesi için, insan

kullanım

öğesine yapılan yatırımların,

verimliliği arttırma açısmdan, maddi sermayeye yapılan yatırırnlardan farklı olmadığı

belirtilmektedir. Sermaye
nitelikli sermayenin etkili

yoğunluğu açısından,

iyi

eğitilmiş işgücünün

daha yüksek

kullanılınasını sağladığı aynı

zamanda bu sermayenin, yliksek
nitelikli işgücünün etkili olarak kullanılınasma olanak verdiği ileri sürlilrnektedir.28

27

BiÇERLİ, a.g.c., s.-l-56--ki7.

78
- L.lşıl ÜNAL. "Eğitimin Ekonomik. Değeri", Eğitim ve Bilim, Eyliil 1985, Sayı: 57,

s.32-33.

İşgücü verimliliğini etkileyen bu etkenler içinde, insangücünün sahip olduğu

nitelikler veriıniilik icin önemli bir etken olarak görülmektedir. İnsangücünün
>

verimliliğini

~

ortaya koyabilmesi, bir

mesleksel bilgi ve beceriye sahip
kullanabilmesi ile

işin

olması

~

gereklerini yerine

getirebilnıesi

için gerekli

ve bu niteliklerini üretimele etkili bir şekilele

olanaklıclır.

İşgücünün verimliliğini aı1tırmak için, insan öğesi açısından yapılacak en önemli
değişiklik, işgücünün

teknik beçerilerini ve

davranışlarını

ekonomik

gelişmeyi

sağlayacak yönele cleğerlendirnıektir.29 İşgücünü, meslek ve iş yaşamına hazırlamak
işgücü

niteliklerini ekonominin gereksinmelerine göre

durumlara uyumunu

sağlayarak

daha üretken olma

olanağı

geliştirebilmek

verebilmek

ve yeni

eğitimin

görevi

olarak görülınektedir.30

Eğitim

ekonominin üretimin kapasitesini

arttıran

önemli bir yatırıınclır.

Eğitimin

bu sonucu vermesi iki nedenle bağlantılıdır. İlk olarak eğitim işgücünün kalitesini
yükselten bir unsurclur. İşgücü nekadar iyi eğitilmiş ise, en etkin üretim tekniklerini
öğrenme ve uygulaması o derece kolay olacaktır. İkinci olarak ise eğitim kişilerin iş
piyasasındaki işler

konusunda daha bilinçli

olmalarını sağlayarak, onları verimliliğinin

en yüksek olacağı yerlerele çalışmaya yöneltir.31

6.

MESLEKİ-TEKNİK EGİTİMİN NİTELİKLİ İNSANGÜCÜ

YETİŞTİRMEDEKi ROLÜ

İnsangiicii ile işgiidi piyasasında bir köprii görevini iistlenen mesleki ve teknik
eğitimin

görevi; geçerli becerisi olmayan insangücünele

29

işgüeli piyasasının

Ccnıt ALKAN. Hıfzı DOCiAN. İlhan SEZGİN. Mesleki

ve

nitel ve nicel

Teknik Eğitim

Prensipleri, A.Ü. Eğitim Bilinıleri Fakültesi Yayınları. No: 61. Ankara. 1976. s.I8...J..
30

Mahnıut ADEM. Tiirk Eğitiminin Ekonomik Politikası, Bilim

Ankara. 1977. s ....J....J..
31

BİÇER Lİ. a.g.e., s.255.

Matbaası,

ı-ı

geliştirmektir.

gereksinmelerine göre yeni beceriler
işgücü piyasasının

etkenler

gereksinim

duyduğu

Teknolojik

gelişmeler

ve

eliğer

insan giicii özelliklerininitel ve nice!

yönlerden etkilemektedir. İnsangücünele meydana gelen değişikliklerin zamanında
mesleki ve teknik

eğitim

sistemine

yansıması

için insangiicü gereksinmelerinin siirekli

izlenmesi gerekmektedir.32

Sanayide, teknisyenin
ustalardan
dayalı

Diiz

oluşmaktadır.

altındaki

Bu kadernelerin en

olan ve biiyük ölçiicle bir meslek

işçinin

bir iist kaclemesini, yaptığı

mesleki bilgi ve beceriyi gerektiren
eğitimi

meslek

arasındaki

işlemleri bağımsız

bakım,

kontrol ve

altında yaptığı iş

eğitimi

iş

yetiştirilmeleri

oluşturan

operatörler ve

daha çok fiziki güce

gerektirmeyen düz

belirli hareketlerin

işçi bulunmaktadır.

tekrarına dayalı

görevin

niteliğine

oluşturmaktadır.

ile olabilen operatörler

meslek kademesini

işçi,

meslek kademeleri, düz

göre

olan

sınırlı

kısa

süreli

Teknisyen ile operatör

ustalardan ise meslek

alanları

ile ilgili tüm

olarak bel iri i standarti ara göre yapabi !me! eri, mak ine ve
onarımları

gerçekleştirebilmeleri

araçların

ile önceelen planlanan esaslar çerçevesinde iiretimi

ve mesleki bilgisini

karşılaştığı

üretim

sorunlarının

çözümünele

etkin olarak kullanabilmeleri beklenmekteclir.33
Nitelikli insangiicü yetiştirme sistemleri üç grupta toplanabilir.
Çıraklık eğitimine dayalı

i.

sistemi

bazı gelişmiş

sistemler: Daha çok

ortaçağda

uygulanan bu

ülkeler geliştirerek nitelikli insangücü gereksinimlerini bu sistemle

karşılama yolumı seçmişlerclir.

ii.

Okula dayalı sistemler:

alınamaması

Çıraklık eğitiminelen

üzerine, insangücünün meslek

doğmuştur.

32DOGAN, a.g.c., (1975), s.9.
33 ALKAN. DOGAN. SEZGİN. a.g.c., s.207.

istenilen ve beklenilen sonucun

okullarında yetiştirilmesi düşüncesi
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iii.

Hem okula hem

sistem ile nitelikli insangücü

çıraklık eğitimine dayalı

yetiştirilmesi

sistemler

(Karına

görevi meslek okullarına ve

sistem): Bu

çıraklık eğitimine

veri 1mektedi r. Öğrenci teori k eğitimi ni okuldan alırken işletmelerele öngörülen beceri ler
kazandı ni maktaci ır .:ıı

Bown1an okulun
Bowınan 'a

göre, okulları n rnesleğe

en genel becerileri, en
mesleksel

eğitim

farklılaşan

kazandırdığı

geniş

ve en

durmaktadır.

mesleksel beceriler üzerinde

hazırlama

konusundaki en öneml i katkısı, gençlere

geneluygulamaları kazandırmaktadır.

verrnek demek, onlara,

rollere uyum kapasitesi

işgücü piyasalarındaki
kazanelırmak

Çünkü

dinamik

eğitimden

formal

geçenlerin "verimli insangücü"

değişme

demektir. Bowman,

uygulanabi 1iri iği olan ve uzun dönemele eski meye n beceri ler üzerinde

kişilere

ile

geniş

odaklaşan

bir

niteliğini kazanmış olacağını

sa vunınaktad ı r. 35

34 Aii )AHİNKESEN. ·'Eğitimde İkili Sistem (Okul-Sanayi İ~hirliğine Dayalı Sistem)'·
Eğitim

Bilimleri Fakültesi, Cilt: 25, S.: 2. Ankara. 1992. s.691-692.

35

L.Jşıl ÜNAL. '"Türkiye'de Orta Öğretim Düzeyindeki Mesleki

\'C

Teknik Eğitimin

Ekonomik Değeri"". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakiiltesi Dergisi, 19:-)X. S.: 3. s.X9.

İkinci Bölüm

TÜRKİYE'DEKi MESLEKİ-TEKNİK EGİTİMİN NİTELİKLİ İNSANGÜCÜ
YETİŞTİRMEDEKi ROLÜ, MESLEKi TEKNİK EGİTİM MEZUNLARININ

İSTiHDAMI, MESLEKİ-TEKNİK EGİTİM-İŞGÜCÜ VERİMLİLiG i İLİŞKİSİ

1.

TÜRKİYE'DE MESLEKİ-TEKNİK EGİTİM

1.1. Mesleki ve Teknik

19.

Yüzyıla

yürütülmüştür.

Türkiye'deki

eğitimi çıraklık

kadar meslek

1920'1i

Eğitimin

yıllarda,

Gelişim

Süreci

sistemiyle! oncaların

mesleki ve teknik

eğitimin

sorumluluğunda

temel kavram ve ilkeleri

oluşmuştur. 36 1940 yılından önce işgücü kesimi mesleki ve teknik eğitimle ilgili
sorunların

çözümüne

mesleki ve teknik

katılırken,

eğitimle

1940 yılından sonra sistem tamamen

ilgili kararlar, bu

alanı tanımayan

merkezileştirilmiş,

bireyler

tarafından

verilmiştir. 37

1960

yılı,

mesleki ve teknik

ağırlığı kazanclırmak,

ülkenin

öğretim

değişen

ve

örgütüne

gelişen

eğitimin

bütünü içinele gereken

ekonomik ve toplumsal

koşullarına

göre

yeniden örgütlenme dönemi olmuştur.38
1960'1arcla

planlı kalkınma politikasının

özellikle ele mesleki

ortaöğretimin geliştirilmesine, ağırlık

36 ALKAN, DOGAN. SEZGİN, a.g.e.,
37

benimsenmesiyle, meslek

Hıfzı DOGAN, "Mesleki

\"C

eğitimine,

ve öncelik verilmesi

(1976). s.50.

Teknik Eğitimin İlkeleri ve Gelişmesi'', Mesleki ve

Teknik Eğitim Sempozyumu, A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No: I 26, 1983,
s.l6.
38 ALKAN. DOGAN, SEZGİN. a.g.e.,

(1976). s.57.
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hedeflenmiştir. Kalkınma planlarıiıda,

öğretimin

mesleki ve teknik

insangücü

göreksinmelerine uygun olarak geliştirilmesi öngörlilmliştlir. Özellikle Üçüncü Beş
Yıllık Kalkıııma Planından

için

sayısal

hedefler

planlarında

itibaren

öğretim

belirlenmiştir.

türlerine göre teknik insangücünlin

eğitime

yer alan mesleki

araştırma

Ancak birçok

ilişkin

ve inceleme,

sayısal

eğitimi

kalkıııma

ve nitel hedeflerin

gerçekleşti ri lemecliği ni göstermişti r.39

Türkiye'de mesleki
birbirinden kopuk ve
işyerleri

i nsangüc li

ve

yetiştirmeele

okul modeli ile piyasa modelinin

ayrı ayrı yürütiildliğli götülmliştiir.

çıraklık

içinde

eğitim

sistemine

yetişti ri 1i rken,

dayalı

Bir yanda kliçlik sanayi ve

olarak kalfa ve usta

öte yanda örglin

eğit i nı

Unvaniarına

sistemi

sahip nitelikli

kapsamı ndaki

meslek

okullarında nitelikli ara insangücü yetiştirilmekteclir.-ıo

2089

sayılı çırak,

kalfa ve

kurullar yoluyla mesleki ve teknik

eğitimin, iş

ve hizmet

1977

yılıııcla çıkarılan

ustalık yasasınca oluşturulan

ülkenin bugünkü ve gelecekteki gereksinmelerine uygun

alanlarıyla ilişkisi

kurularak

yapıya kavuşturulması

ve bu

gereksinmeleri karşılayabi lecek biçimele etkin bir eğitimin yapılması amaçlaıımıştır.41

1986 yılında

ylirlirlliğe

giren "3308

sayılı çıraklık

ve meslek

eğitimi

kanunu" ile

ül kemizcle çıraklık ve meslek eğitimi uygulanıaları yeni bir sisteme otuıtul muştur.-12

39 0NAL.

a.g.e., ( 1988). s.87-97.

-ıozckai BALOÜLU, ··sanayilqmcde Eğilimin Rol ii n: Önemi Nedir?"'. TE D
Sanayileşme

Siirecinde Tiirk

Eğitim Toplantısı,

41

28-29

Kasım

Eğitimi

YC

Sorunları

Tiirk

Eğitim

Derneği

15.

1992. Ankara. s.20-21.

Hüseyin AKTUÜ. "'Mesleki

\"C

Teknik Eğitimin Bugüııki.i Durumu, Ülkemizdeki
Eğilim

Bilimleri Faki.iltcsi

42 16. Milli Eğitim Şurası, Ön Komisyon Raporları, Milli

Eğitim Basımc\·i,

Uygulama··. Mesleki ve Teknik
Yayınları.

Eğitim Scınpozyumu,

A.Ü.

No: 126, Ankara 1983, s.29.

Ankara. 1998. s.83.
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Kalkınma Planlarında

1.2.

I:,konoınik

sistemin gereksinme

yetiştirilmesini sağlamak

sistemince

Mesleki ve Teknik

duyduğu

için, en

Eğitimin

Ele

Alınışı

nicelik ve nitelikte insangiicünii

yaygın

olarak

kullanılan

eğitim

araç, insangücü

planlaması olmuştur. İnsangücü planlaması, "belli bir dönemele ekonomik ve toplumsal
kalkınmanın

kıldığı

zorunlu

kullanılınası

amacıyla

tanımlanmaktadır. Eğitim

yetiştirme

insan

daha etkili ve verimli bir biçimele

bilimsel yöntemlerle

yetiştirilmesi

sistemini bütünüyle kapsayan

boyutuyla insangücü

uygar, demokrat insan

kaynaklarının,

eğitim planlaması

planlamasıyla kesişirken, eğitimin;

yetiştirme

süreci" olarak

ve benzeri mesleki olmayan

iyi

da, mesleksel

yurttaş, çağdaş,

boyutlarını

da içennesi

nedeniyle insangücü planlamasından farklılaşmaktaclır.-IJ Bununla birlikte, ekonominin
gereksinme

duyduğu

niteliklerin, yalnızca teknik nitelikleri (beceri, meslek bilgisi, vb)

değil, eğitsel eleğer taşıyan tutum ve kişilik özelliklerini ele içerdiği saptannııştır...J.-.1.

İnsangücü planmasında da heclefin yalnızca ekonomik büyümeyi sağlamak değil

daha

geniş kapsamlı

olması gerektiği

gereksinme

toplumsal, kültürel ve siyasal

kabuledilmekteclir. Sorun,

duyduğu

gelişmeyi

sanayileşme

nicelik ve nitelikte insangücünün

"Kalkınma"

ele içeren

ve teknolojik
zamanında

gelişmenin

ve yeterince

karşılanabilmesi olarak ele alınmaktadır. 45 Buna karşın uygulamada, hemen hiçbir

klasik insangücü ve

eğitim planması

modelinde

kalkınma

için gerekli insangücünün

43 Mahmut ADEM ... insan Gücü l'lanlanıası·· A.Ü. Siyasal BilgiiCl' Fakiiltcsi
Dergisi, Cilt. -l-2. (XLII)
44 L.

Ocak-Aralık

1987. No: 1--J.. s.I-J.ô-1-l-7.

lşıl ÜNAL. ·•işvcrcnkrin Eğitim-istihdam ilişkisi ilc İlgili Görüşlerinin

Dcğcrlcndirilıncsi .. Ya:yınlanmamış Araştırma,

A.O. Eğitim Bilimleri Fakültesi. Mayıs 1990.

s. 37.
45

Yiğit ALEMDAR ... insangüd.i ihtiyaçlarının Planlaması Ü;.crinde Çeşitli Yaklaşımlar ve

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınına Planı insangücü ihtiyaç Modelinin Çözümlenmesi .. , DPT, 1291SPD, Ankara. 1973. s.l-3.
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nitelik boyutunun ele

alınmanıış olduğu,

gerek insangiicü, gerek

eğitim planlamasının

sayısal planlama ile özcleşleştiği savunulmaktadır.-16

Türkiye'de
yetiştirmesi,

eğitim

1960 yılında

olarak insangücü ve
yaklaşım

sisteminin ekonomik sistemin
başlayan planlı

eğitim planlaması

insangücünü
belirlediği

yetiştirme

insangücünü

dönemelen sonra ekonomik planlamaya

ile yönlenclirilmeye

ise, eğitim sistemine ekonomik

gereksindiği

planlanıanın

çalışılmaktadır.

meslek

grupları

olarak

görevi verilmesidir. Buna göre ekonomik

ulusal gelirin büyüme

hızına

göre, insangücü

insangücü gereksinmeleri belirlenmektedir.

planlaması

Temel

ile

alınan

belirlencliği

planlamanın

çeşitli

Eğitim planlaması

bağlı

sektörlerele

da, insangücü

planlamasının öngördüğü insangücünün yetiştirilmesi görevini üstlenmektedir.-17

1.2.1.

Birinci
biri

çağındaki

uygun

ve

eğitim

en etkili

gençlerin biiyük bir bölümü teknik ve mesleki

bağlantılı,

için teknik

eğitime

öğretim, çıraklıktan teknisyenliğe

onun imkan ve

araçlarından

sisteminin Türk toplumunun gereksinmelerine ve

insanların yetiştirilmesine doğru yöneleceği beliı1ilmiştir.

amacın gerçekleşmesi

sanayi ile

(1963-1967)

Beşyıllık Kalkınma Planıncla, eğitimin kalkınmanın

olduğu vurguianmış

şartlarına

Beş Yıllık Kalkınma Planı

Birinci

ihtiyaçları

ile

uyuşan

Orta öğretim

yönelecektir. Bu
kadar blitlinüyle

bir sistem olarak

kurulmalı

ve

işieti 1me! idi r.-h.~

46 Muhsin H ESAPÇIOÜUJ, Türkiye'de· İnsangiicii ve Eğitim PlaıHaması, A. Ü.
Eğitim

Bil i ınieri Fakültesi

Yayınları,

No: 127, Ankara 198-t, s.-+6--+7.

47 HESAPÇIOÜLU. a.g.c, 198-t, s.37.

48 Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Kalkınma Planı Biı-iııci Beş Yıl: 19631967, Ankara, 1963. s.-t-+1--1-1.2.
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İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972)

1.2.2.

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plamncla, eğitim için kısa sürede iki amaçlı bir gelişme

-

öngörülmüştür.

"Birincisi, iktisadi

-

gelişmenin gerektirdiği

'-"

._

insangücünü
~

yetiştirmek,

ikincisi: bütün yuı1taşlara temel e ği ti ın vermekteeli r" .-ı9

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977)

1.2.3.

Üçüncü BeşYıllık Kalkınma Plan ında, eğitim politikasının, kalkınına politikasının
bir bölümü olarak,

kalkınmanın

belirtilmiştir. Eğitimin amacı,

vatandaşiara

temel

bütün hedefleriyle
kalkınma

genel

eğitim sağlamak

tutarlı

bir

şekilde

ele

alınacağı

hedeflerine uygun olarak "tüm
kalkınma

ve uzun dönemli

hedeflerini

gerçekleştirecek nitelik ve nicelikteki insangücünü yetiştirmektir". Üçüncü planla
eğitim

sisteminin "en alt

gerektirdiği

vasıfları

kacleınelerinclen
kazanciırarak

itibaren, tüm fertlere modern

çalışına

hayatına

sanayileşmenin

katabilecek bir

yapıya"

kavuşturulması öngöriilınüştlir.50

Buna uygun olarak 22
teknik

yıllık

eğtimin ağırlık kazanması,

yetiştirıneye

yönelmesi

prespektif plan içinele orta

öğretimele

mesleki ve

üretimin teknisyen gereksinmesine uygun insangücü

hedeflenmiştir.

Perspektif planda 1995-1996

öğretim yılında

ortaöğretimele okuliaşına oranının %45'e ulaşması, ortaöğretimele mesleki ve teknik

öğrenim gören öğrenci oranının %65, genel öğretimin %35 olması hecleflenıniştir. 51

1.2.4.
Dördüncü

Dördiincii

Beş Yıllık Kalkınma Planı

(1979-1983)

Beş Yıllık Kalkmına Planında eğitime ilişkin

hedefler

arasında

49 DPT Kalkınma Planı İkinci Beş Yıl: 1968-1972, Ankara. 1968. s.l63.
50 DPT Yeni Stı·atcji ve Kalkınma Planı Üçiincii Beş Yıl: 1973-1977, Ankara
1973. s.717.
51 DPT, 1973.s.758.
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öngörülen

sayısal gelişmenin gerçekleşmesinde

belirtilmiştir. Eğitim

eliğer sisteınlerle

sisteminin

teknolojik ve ekonomik

mesleki teknik

yapıyla tutarlı

eğitime ağırlık verileceği

bir biitiinliik içinde ele

alınarak,

yapıya kavuşturulması

bir kurumsal

hecleflenmiştir. 52 Ortaöğretimele mesleki ve teknik öğretime ağırlık kazanclırılmasmın

temel ilke olarak belirlenmesinin
endüstri ile

yanında,

ilişkilerin geliştirilmesine

Dördüncü

Beş Yıllık

Kalkmma

olanak veren esnek program

Planıncla,

uygulamasmın

gerçekleşti ri! mesi öngöriilmiiştlir. Örgü n ve Yay gm eğitim programların m geliştirilmesi

ve

uygulanmasında

sanayi

katkısının sağlanması

kuruluşlarıyla işbirliğinin gerçekleştirilmesi

kamu,

yatırımcı

ve

için gerekli düzeniemelerin

işletmeci
yapılacağı

belirtilmiştir.53

Dördüncü Planda yeni bir kurumsal
dışmda

sisteminde, plan disiplini
yönelik

okulların açılmasına,

yapıya kavuşturulması

okul açma

sanayinin

hedeflenen

uygulamasmın önleneceği,

gelişınesi doğrultusunda

teknik

eğitim
eğitime

ve bölgeler

arası

dengeyi gözetecek biçimde öncelik verileceği ele ifade eclilıniştir. 5-J.

1.2.5.

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı

Beşinci Beş Yıllık

yetiştirilmesine

oldukça

pahalı

Kalkmma

öncelik verilmesi
bir yol

olduğu

Planı

(1985-1989)

döneminele orta seviyeli teknik insangiiciinün

öngöriilmiiştür. Ayrıca,

nitelikli

işçi yetiştirmek

belirtilen Encliistri Meslek Liselerinin

için

yaygmlaştırılması

yerine, iiç yıllık liselere döniiştüriileceği belirtilmektedir.55

Beşinci Beş Yıllık Kalkınına Planıncla,

plan döneminele örgiin ve yaygın mesleki ve

52 DPT Dördüncii Beş Yıllık Kalkınma Planı: 1979-1983, Ankara. 1979. s.-J.-1-3-1-55.
-1

). DPT, 1979. s.-1-57.
5-lDPT, 1979. s.-1-56.
55DPT Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: 1985-1989, Ankara. 1985, s.l39.
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öğretim

teknik liselerin yüksek

önündeki

yığılmayı

yetiştirmek, çalışma yaşamma kısa

insangüciinli

önlemek, gereksinim duyulan

yoldan

atılmayı sağlamak

için genel

liselere tercih edileceği belirtilmiştir. 56

1.2.6.

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı

Altmcı Beş Yıllık Kalkınma Planında eğitim
eğitim,

yapıda

alınması,

ele

yetiştirilmesinde

insangücünlin

kazandırıcı yaygın

sisteminin meslek

ara insangücü ve yüksek nitelikli insangücü

boyutlu bir

(1990-1994)

yetiştiren eğitim

ekonominin gereksinim
mesleki ve teknik

olmak üzere Uç

duyduğu

eğitime

nitelikli ara

öncelik verilmesi

hedeflenmiştir.

Mesleki Teknik
çerçevesinde,
sağlanacağı

tarım,

ve

eğitim kurumlarının eğitim-insangücü-istihdam ilişkileri

sanayi ve hizmet sektörleri ile etkili

eğitim

işbirliği

içinde

olmalarınm

eğitim programlarınm

kalitesinin yükseltilmesi için

ekonomik,

sosyal ve kültürel kalkınma ile uyumlu olarak geliştirileceği beliıtilmektedir. 57

1.2.7.

Yedinci

Beş Yıllık

Yedinci

Beş Yıllık Kalkınma Planı

Kalkmma

Planı

döneminde

eğitim

(1996-2000)

en öncelikli sektör olacaktır.

İyi eğitilmiş genç nüfusun 21. yüzyılda, gerek ülkemizin rekabet gücünün artmasında

gerekse AB.'ye entegrasyon

bakımından

Türkiye'nin en büyük

avantajı olacağı

belirtilmiştir. Örgiin ve yaygın eğitim sisteminin netilik ve niceliğinin geliştirilerek

ekonomik büyüme ve sosyal

gelişmenin

yetiştirilmesi

benimsenmiştir.

temel ilke olarak

Gelişen

toplumumuzun,

en önemli

yaşadığımız

teknoloji

unsurlarından

çağmın

olan insangücünlin

ve günlimiizde gözlenen

56 DPT, 1985, s.l-lJ.
57 DPT, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı; 1990-1994, Ankara, 1989. s.295.
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globalleşme

ve entegrasyon süreçlerinin ortaya

insangücünün

yetiştirilmesinde
iş

yönelik beceri,

eğitimi

yapılanınası

yapılanınasında

meslek

eğitimi

eğitimin

genel

yeteneği

içinde ve

zorunluluğu

temel ilke

yeni ihtiyaçlar, nitelikli

bilgi kadar hatta onelan daha fazla

teknikleri ve çabuk uyum

çıkarmakta olduğu,

çıkardığı

gibi yeni

yanında

belirtilmiştir.

çok

işyeri-okul bütünlüğüne dayalı
yaygın eğitimin

sisteminin örgün ve

donanımları

tutarlı

Meslek

doğrudan mesleğe

ön plana

ve yeni bir meslek

eğitiminin

ve ehliyet

her kademesinde

yeniden

kazandırıcı

bir

uygulanmasını

temin etmek olduğu ifade edilmiştir.

Beş Yıllık Kalkınına

Yedinci

Planmda orta

öğretimden

sürecini yeniden düzenleyebilmek, üniversite önündeki
ülkemizin ihtiyaç
yükseköğretim

duyduğu

öncesinele ve

nitelikli ara insangücünü

ortaöğretim

özel dershanelerin mesleki ve teknik
Bu plan döneminde
kullanımı, geliştirilmesi

potansiyelinin

kademesinde

eğitime

uluslararası

değerlendirilmesi

ve

faaliyet gösteren

hedeflenmiştir.

arttırılmasmda,

niteliğinin artırılarak

yapıya kavuşturulması,

önlemek ve

yetiştirebilmek amacıyla

ileri teknolojinin

olduğu,

insangücü

üretim sürecine

katılımının

ve üretilmesinin birincil öneme sahip

sağlanınası gerekliliği belirtilmiştir. Eğitim

dinamik bir

aşırı yığılmayı

yoğun şekilele

yönelmeleri

rekabet gücünün

ün iversiteye yönelme

sisteminin bu amaca hizmet eelebilecek

ihtiyaç duyulan insangücünUn

yetiştirilmesi

amacıyla orta ve yükseköğretim kademeterinere örgün ve yaygın mesleki-teknik eğitime

önem verilmesi

hedeflenmiştiL

Örgün ve yaygın mesleki-teknik eğitimin, dünya standartlarına yükseltilmesine,
meslek

standartları

tamanılannıasına,

ve sertifikasyon sistemi üzerinde

okul ve

işhayatı ilişkilerinin geliştirilmesine

yeni teknolojilerin okulda verilmesine ve

yapılan

çalışınaların

temel bilgi ve beceriler ile

uygulanıanın işyerlerinde yapılmasına

önem

verileceği belirtilmiştir.5 8
58 16. Milli
Teknik

Eğitim,

Eğitim Şurası Dökümanı Kalkınma Planlarında Mesleki ve

Ankara, 1998,

s.52-5..J..

2.

TÜRKİYE'DE

MESLEKi TEKNİK EGİTİMİN NİTELİKLİ

İNSANGÜCÜ YETİŞTİRMEDEKi ROLÜ

Ekonominin gereksinme
mesleki teknik
kazanciırarak

kal kınman ın

ortaöğretime

duyduğu

nitelikli ara insangücünUn

görev olarak

verimliliğini arttırarak

ve

gerçekleşti ri! mesi nde

verilmiştir.

Bireye mesleki nitelikler

ülke ekonomisine

mesleki-teknik

yetiştirilmesi

katkı sağlamasıncla,

ortaöğreti m

öneml i bir

öğreti m

diizeyidir. 59
Türkiye

kalkınmanın

temel

aracı

olarak

beniınsemiştir. Hızlı sanayileşme özelliği gereği

beraberinde

getirmiştir.

sanayi kesimine
ve teknik
görmüş

Nitekim

ve

değişiklikleri

ele

toplumda hareket ve

sanayileşmeye ağırlık

işgücü akımı hızlanmış

eğitim görmüş

hızlı sanayileşme yolumı seçmiş

verilmesi ile

tarım

kesiminelen

ve bunun sonucu olarak da her alanda mesleki

insangücüne olan talep

insangücü ekonomik ve teknolojik

artmıştır.

gelişmenin

Mesleki ve teknik

eğitim

temel unsurudur. Ekonominin

altyapısıclır. Bu insangiiciiniin kaynağı ise Lilkenin gençliğidir. 60

2.1. Okul-Sanayi İşbirliği
Mesleki ve Teknik
piyasasının

okul-sanayi

insangücünden

zorunlu

kılmıştır.

mezun olan insangüdinün yüksek oranda

için gerek genel

59

beklediği davranışların gerçeğe

ilişkilerinin kurulmasını

kurumlarından

bağlantı

Eğitim programlarının geliştirilmesinde işin

politikanın oluşturulması,

gerekse

kurulabilmesi yönünden, okul sanayi

uygun

şekilele

veya

işgücü

belirlenmesi

Mesleki ve Teknik

eğitim

istihdamının gerçekleştirilmesi

işverenlerle iş

arayanlar arasında

işbirliği zorunluluğu

ortaya

çıkmıştır.

Kasım KARAKÜTÜK, "Mesleki Teknik Ortaöğretimin Verimliliği", A.Ü. Eğitim

Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt:2...J., S:2, A.Ü. Basıınc,·i. Ankara 1992. s.819.

60 Abdullah NİŞANCI, Teknolojik Gelişmeler Karşısında İşgücünün Eğitim,
Uyum ve İstihdam Sorunları Sempozyumu, "1987 Yılına Girerken Mesleki
Eğitimin Sorunları",

MPM

Yayınları,

3623, Ankara 1988. sJOO.

\'C

Teknik
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işbirliği

Okul-sanayi
ve gerçek

iş

okulda öğrenim gören
kazanına fırsatı

deneyimi

mensuplarının karşılıklı

öğrenciye çalışma oı1aınını yakından

olarak

eliğer

verirken,

sorunlarını anlamasına

ve

izleme

yandan okul ve sanayi

bunların

çözümlenmesinde

ortak davranışların geliştirilmesine olanak verir.6 1
Sanayi,
ilişkisi vardır.
eğitsel

yapısı

itibariyle teknik bilgi ve beceri

Teknolojik

gelişmeler

bağlı değişimlere

ve buna

ayak uydurabilmek için

faaliyetlerin sürekli tekrarlanan periyatlarla yürütülmesi vazgeçilmez bir

zorunluluktur. Bunun için sanayi ile
Sanayinin

ihtiyacı

sağlanabileceğinden

ve

geliştirerek

eğitim

olan kalifiye
işe başlama

tasarruf sağlayıcı önemli bir konu

kanun

gerektirdiğinden eğitimle yakın

bir bütün

işgücü

süresi ile

özellikle
işe

olduğundan

devam ettirilmelidir. Okul sanayi

uyarınca, işletmeler tarafından

oluşturmaktadır.

eğitim kurumlarının katkısıyla

intibak süresinin

sanayi ve

işbirliğinin

meslek lisesi

kısalığı

sanayi için

eğitim kurumlarının işbirliği

en belirgin

öğrencilerine

örneğini

3308

verilen beceri

sayılı

eğitimleri

oluşturmaktadır. 62

2.1.1.

Okul-Sanayi İlişki Biçimleri

Dualİkili Sistem: Dual sistem, çıraklık eğitimine dayalı bir sistemdir. Okulişyeri bütünlüğünü oluşturur. İnsangücüne mesleklerini iki değişik ortamda öğrenme
olanağı

verir.

Haftanın

Sözleşmeyle

bir

işyerine

giren

1 veya 2 günü okula gider. Okul,

pekiştirdiği

bir kurumdur.

Çırağın

çırak haftanın

çırağın

2/3'ünü

işyerinde

geçirir.

meslek bilgileriyle genel kiiltiirünii

becerilerini

geliştirdiği eğitim

merkezi ise

işyeridir. 63
61 ALKAN, DOGAN, SEZGİN, a.g.e., 1976, s.200.

62 Türkiye'de ve Dünyada Mesleki Eğitim, TİSK İncclcınc Yayınları, No:20, 1997,

s. IS.
63

Erdoğan OKYA Y, "3308 Sayılı Çıraklık ,.c Meslek Eğitimi Kanunu ,.c Türk-Alınan

Çıraklık Eğitimi Model Projeleri ... İkili

MEKSA

Vakfı Yayınları.

No:2. Ankara 12-13.

Meslek Eğitimi
Mayıs

1988. s.53.

Uluslaranısı Sempozyumu,
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Kooperatİf Eğitim:
uymaması

sonunda

davranışlara

kooperatİf

iş

meslek

sağlanan eğitim ortaınının

olmaması eğitimin etkinliğini sınırlandırmıştır.

için sanayi ve hizmet kesiminin

eğitim programları uygulanmaktadır.

konumunu korumakla birlikte belirli

iş koşullarına

aralıklarla

düşmekte

maliyeti de

Bu

olumsuzlukları

gelişmiş olduğu

bölgelerele

Bu programlarda insangücü

pratik eğitimini sanayiele gerçek

içerisinele yapmaktadır. Bu uygulama insangiicüniin gerçek

sağlarken eğitim

gerçek

yapılan eğitimle geliştirilen davranışların işin gerektirdiği

kalclırabilmek

ortadan

öğrenci

uygun

Okulda

ve okul ile sanayi

iş

eleneyimi

kazanınasını

arasında ilişki kurulmasında

etkin bir araç olmaktaclır.6-.J.

Türkiye'de okul-sanayi

ilişkileri

düzenli olarak 1970 yılındansonra

başlamıştır.

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının Okul-sanayi ilişkilerini zorunlu göstermesi
önemli bir etken

olmuştur.

Bu dönemde Bursa Endüstriyel Meslek Lisesi ile

Tofaş

Fabrikaları, İzmit Endüstri Meslek Lisesi ile Petkim ve Seka Fabrikaları, Nazilli, Edirne,

Adana, Malatya Endüstri Meslek Liseleri ile Sümerbank ve
arasında

okul-sanayi

diğer

tekstil

kuruluşları

ilişkileri kurulmuştur.

1978-1979 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Araştırma
Merkezi ile Milli
amacı
eğitim

Eğitim

Projesi (OSANOR)

geliştirilmiştir.

becerili insangücUnU sanayinin gereksinmelerine göre
gereksinmelerini

karşılayabilmek

için,

(H-ALKAN. DOÜAN. SEZGİN. a.g.c., 1976. s.202.
65

.ŞAHİNKESEN. a.g.c., 1992. s...J.9-l--l95.

hazırlayabilmek.

eğitim kurumları

içinele çalışabiieceği bir sistem geliştirmek olıııuştur. 65

OSANOR projesinin

ile sanayinin

mesleki
işbirliği

27

2.2. Okul-Sanayi İşbirliğinin Taratlara Sağladığı Yararlar

2.2.1.

İşbirliğinin

Okul-Sanayi

Öğrencilere

Sağladığı

Yararlar

•

Çalıştığı işte

•

Gerek

süreklilik sağlar.

iş ortamında

veya gerçek

çalışma koşullarına

benzer ortamlarda

çalışma olanağı sağlar.

•

Yaptığı işin

•

Endüstri-üretim ve yönetim

sonucunu

iş ortamında

ve

kullanılır

akışını

halde görmesini

mezun olmadan önce

sağlar.

tanıma

ve

yaklaşım olanağı sağlar.

•

İşçi-İşveren ilişkileri, işçilerin sosyal hak ve clayanışmaları, ücret, vergi,
işletnıecilik konularında

•

bilgi ve görgUlerinin

gelişmesine

olanak verir.

Endüstrideki ilerlemeleri ve uygulanan yöntemleri yerinde ve
görmesini

sağlayarak,

mezuniyet ötesi

çalışma hayatına

anında

uyum süresini

kısaltır.

•

Çevrenin

verdiği

olanaklarla, okul bitim öncesinde geleceği

sorumlu kararlar vermesini

•

Mesleği

•

Gerçek iş

koşulları

ortamında

daha

sağlar.

ile ilgili teorik derslere daha çok dikkat etmesi

olarak uygulama

hakkıııda

gerektiğini açık

içinde görür.

beceri rı in ve yeten e ği n önemi ni görür. ay n ı okul

28

mezunu olmasma
kazandıklarını

rağmen farklı

görerek, okul

beceriye sahip bireylerin,

sırasında

farklı

statüler

beceri kazanmaya, geçerli

sınıf

geçme notu almaktan daha çok önem verir. 66

Okul-Sanayi İşbirliğinin Okula Sağladığı Yararlar

2.2.2.

•

Disiplin, devam,

işe bağlılık, iş başında eğitim konularında başarılı

sonuçlar alınır.

•

Okul-endüstri
kavramış

•

ilişkileri

içinele teorik clerslere daha çok önem verilmesini

bir öğrenci grubuna sahip olur.

Endüstri ile araç gerç, parasal elestek ve
yardım

eleınan alışverişi konularında

alabilme olanağı elde eder.

•

İşletmedeki kaynakları kullanarak fiziki imkanlarını genişletir.

•

Öğretimi çeşitlendirir ve kapasiteyi artırır.

•

Sunduğu programları

•

Okulu terkeden

•

işletmelerle ve çevre ile daha iyi ilişkiler kurar.

•

Toplumdaki taleplere daha duyarlı olur.

66

gerçek

iş hayatıyla karşılaştırır.

öğrenci sayısı azalır.

Hıfzı DOGAN, Ay ten ULUSOY, fat ma HAClOG Lll. Okul-Sanayi İlişkileri,

Ankara, 1997, s.95-96.
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•

Endüstri ile

r-

eğitim kurumları arasında

kesintisiz bir

ilişki sağlanmış

ol ur. 67

2.2.3.

Okul-Sanayi
Sağladığı

•

Sanayi

Kuruluşlarına

Yararlar

Öğrenimde tam anlamıyla üretime katılmayan ancak katılma özelliğinele

olan

işgücünden

tanıyan

ve

isteğine

Endüstriyi

•

Gelecekte kendi

•

Okul ile

ortaklaşa çalıştığı

daha iyi

karşılamasına

İlgi

olanağı

faydalanma

•

•

İşbirliğinin

bulur.

göre bir eleınan

işyerinde çalışabilecek

gençleri kendi

için, okuldaki

imkan

yetişmesi sağlanır.

işyerinde yetiştirir.

öğretimin işyerinin ihtiyaçlarını

sağlar.

duyan, öğrenmeye istekli yarı zamanlı işçilerle (öğrencilerle) üretimini

slirdliriir.

•

Ödediği vergilerden daha iyi bir geri clöniiş sağlar.

•

Yaptığı eğitim için destek sağlar, halkla ilişkileri geliştirir.&~

2.2.4.

Okul-Sanayi
Sağladığı

•

İşbirliğinin

Toplum

Yararlar

Gençleri daha üretici

vatandaşlar

olarak yetiştirir.

67 DOGAN, ULUSOY, HAClOG LU, a.g.c., s.56-57.
68 DOGAN. ULUSOY, HACIOGUJ. a.g.c., s.57.

Açısından
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•

Gençler yerel

ihtiyaçları yakından tanır,

yerel ihtiyaçlara göre yetiştirilir ve

bölgede kalır.

•

Yetişmiş

•

Okul-işletme arasında

•

Yörede örgiin ve

insan

kaynağı

ile bölgenin ekonomik gelişınesi

daha iyi

ilişkiler

yaygın eğitimi

aıtar.

kurulur.

kapsayacak

şekilde eğitim

bir biitiinllik

içinde slirdlirülür.69

2.3 .. Okul-Sanayi İlişkilerini Düzenleyen "3308 Sayılı Çıraklık ve
Eğitimi

Meslek

Amaçları,

Kanunu"nun

Uygulanışı

ve

Yararları

2.3.1.

"3308

Sayılı

Kanunu"nun

3308

sayılı

Çıı·aklık

ve Mesleki Telmik

Eğitim

Amaçları

yasayla düzenlenen mesleki ve teknik

eğitim

sisteminin

başlıca eğitim

amaçları şunlardır:

i.

Zorunlu

eğitimden

sonra çeşitli nedenlerle örgiin

edemeyen veya bu
düzenli

ii.

kurumların çeşitli

çıraklık eğitimi

Mesleki ve teknik liselerdeki

Çıraklık

kademelerinden

ayrılan

gençlere

ile meslek öğretmek.

ortamında gelişti rınelerine

iii.

eğitim kurumlarına devanı

öğrencilerin

becerilerini

işletmelerde

gerçek

iş

olanak sağlamak.

ve Meslek Liselerine devam etme

69 DOGAN. ULUSOY. HACIOÜLU, a.g.c., s.57-58.

olanağı

bulamayan, istihdam
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için gerekli temel yeterliklere sahip olmayan genç ve

iv.

kursları

yoluyla istihdama hazırlamak.

Çalışan

insangücünün

iş

verimini

arttırmak

yetişkinleri

ve yeni teknolojilere

meslek

uyumumı

sağlamak.

v.

Mesleki ve Teknik eğitim hizmetlerinin

geliştirilmesi

ve

yaygınlaştırılması

finansınan kaynakları sağlamak.

için yeni

vı.

Mesleki ve teknik eğitimi

vii.

İş hayatının Mesleki ve Teknik eğitimin planlama, geliştirme ve
değerlendirme

süreçlerine

viii. Mesleki ve Teknik eğitim

araştırmalarla

sürekli destekleyip geliştirmek.

katılınıını sağlamak.

kurumlarındaki eğitim amaçlı

üretim faaliyetlerini

geliştirmek?0

2.3.2.

"3308

Sayılı

Kanunu"nun

Uygulamanın

ilk

okulların tanıamanın

Kapsama
beceri

alınan

eğitimi

yılında

kanun

ve Mesleki-Teknik

eğitimi

için

işletmelere

kapsamına alınmamış olması

öğrenci sayısı

Eğitim

Uygulanışı

beceri

il, okul ve meslek

gören

Çıraklık

alanları sayıları yıllar

1997-1998 öğretim

gönderilen

nedeniyle

öğrenci sayısı

sınırlı kalmıştır.

itibari ile artarak

yılında

122153'e

işletmelerde

ulaşmıştır.

İşletmelerele Meslek eğitiminin beşer yıllık sayısal verileri tabloda gösterilmiştir.
70 ilhan

SEZGİN, ''Mesleki-Teknik Eğitim Sistemi'', Teknolojik

Gelişmeler

Karşısında İşgüciinün Eğitim, Uyum ve İstihdam Sorunları Sempozyumu, M PM
Yayınları,

No:3623. Ankara 19XS. s.l27-129.
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Tablo 1: İşletmelerde Mesleki Eğitime İlişkin Sayısal Durum
Erkek Teknik

Kız

Teknik

Toplanı

Ticaret Turizm

1986
1987

1992
1993

1997
1998

1986
1987

1992
1993

1997
199X

1986
1987

1992
1993

1997
1998

1986
1987

1992
1993

1997
1998

39

6-k8

56.2

1.02

5.520

0.09

19.7

53.8

56.9

59.7

12-+.0-ı

ı22

108

-+32

562

86

212

17-+

67

281

536

251

925

1.27

7.000

17.ı

19.ı

203

1.060

0.06

2.-+20

18.8

2-+.5

9.62

36.970

-+6.6

-+2

5-+

63

ı ı

ı ı

62

2

12

12

55

78

137

işktmclcrJe

Meslek
Eğitimi

Gören

Öğrenci
Savısı

işlctnıelerc
Öğrenci

GönJcn:n
Okul Sayısı
1Vh:skk
Eğitimi

Veren

İşlctnıc Sayısı

Progranı
Sayısı

Kaynak:

16. Milli

Eğitim Şurası,

s.84.

İlk yıllarda 10. ve ll. sınıflardaki öğrenciler becerili eğitimlerini işletmelerele

görmekte iken, ders geçme ve kredi sistemi ile bu uygulama 5. ve 6. dönemlerele
siirdiiriilmiiştlir.

ile

işletmelerde

1995-1996 öğretim
meslek

eğitimi

Ancak zorunlu hallerde I O.
görmeleri için "il

çıraklık

yılından

görecek

itibaren

öğrenciler yalnızca

sınıf öğrencilerinin

ve mesleki

başlatılan sınıf

eğitim

ll.

ele beceri

kurulu"

geçme

uygulaması

sınıfla sınırlanclırılınıştır.

eğitimlerinin işletmelerele

görüşüne dayalı

valilik

onayı

almması getirilmiştiL

Sektörün
alınmak

özelliği çalışma

suretiyle yılın belli

öğrencilere,

ve kapasite durumu ile okul ve iklim

aylarında

faaliyet gösteren meslek

9. veya 10. sınıftan itibaren meslek

şartları

da dikkate

alanlarında öğrenim

eğitimlerini işletmelerele yoğun

gören
olarak

yapabilecekleri konusunda esnek! ik sağlanmıştır.

Okulun

bulunduğu

yerele uygun

işletme bulunmaması, işletmenin

programın tamamını kapsamaması ayrıca işletmenin şartlarının

uygun

üretim

alanının

bulunmaması,

33

işletme çalışanlarının öğrencilere karşı davranışları değerlendirildiğinde, bazı
alanlarında öğrenciler

Bu

eğitimierin

beceri

meslek

okulda yapmaktadır.

uygulamaların yanısıra çıraklık eğitimi

yoluyla da meslek

eğitimi

sürdüriilmektedir.
1977
oturtulmuş

yılına

olan

kadar 2089

çıraklık eğitiminde

çıraklık eğitimi uygulamaları

öğrenci sayısında
alınan çırak

ve

sayılı "çırak,

büyük

ülke

3308

kalfa ve

sayılı

kanunu" ile yasal temele

kanunla önemli

sathına hızla yaygınlaşmış

artışlar kaydedilmiştir.

kalfasayısı

ustalık

249772'dir 3308

1997-1998

sayılı

gelişıneler sağlanmış,

ve

eğitime alınan çırak,

öğretim yılılnda eğitime

kanunun

yürürlüğe

girmesinden

bugüne kadar çıraklık eğitiminde kaydedilmiş gelişme, Tablo 2'de verilıniştir.7 1

Tablo 2: Çıraklık Eğitimine İlişkin Sayısal Durum
ö<•rctiın
vılı
e
'

Kaynak:

Kapsamdaki
İl Sayısı

Kapsamdaki
Meslek

Çıraklık

Sayısı

Sayısı

Merkez

Eğitime

Öğretmen
Sayısı

Alınan Çırak
\'C

Kalfa

Savısı

1987-1988

53

50

171

509

128948

1988-1989

53

58

204

976

151000

1989-1990

59

58

220

1359

170232

1990-1991

64

60

228

1571

180056

1991-1992

66

65

237

2227

194317

1992-1993

70

73

256

2696

196200

1993-1994

70

74

274

2971

201775

1994-1995

70

74

292

3142

203846

1995-1996

79

86

305

3755

213720

1996-1997

80

86

318

4089

232108

1997-1998

80

89

320

4464

249772

MEB (1998) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü İstatistik
Bilgileri, Ankara.

71 16. Milli Eğitim Şurası, s.83-86.
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İnsangücünün

için

nitelik ve nicelik yönünden saptanması mesleki ve teknik eğitim

başlangıç noktası

eleman

yetiştirme

bağlı olduğu

olarak görülmektedir. Mesleki ve teknik eğitimin istenen nitelikte

konusundaki

başarısının

"insangücü faktörünün iyi

söylenebilir. Belirli bir meslekteki

kişinin

sahip

olması

saptanmasına"

gereken "bilgi,

beceri ve mesleki, alışkanlıkları"nın bilinmesi gerekir. 72 Buna göre teknolojik
değişmelere koşut

uygun olarak

olarak

değişmesi

gereken insangücünün

değişınesini sağlayabilmek

zamanında

ve gereksinime

için insangücü gereksinimlerinin sürekli

olarak incelenmesi, çözümlenmesi bir zorunluluk olmaktadır.7 3

2.4. "3308

Sayılı Çıraklık

ve Mesleki-Teknik

Eğitim

Kanunu"nun

Yararları

Çıraklık
öğrencilerine

ve Mesleki

ve

işletmelere

Eğitim

Kanunu bu alanda

çalışan

Mesleki-Teknik

Eğitim

birçok olanaklar sağlamıştır.

Öğrencilere; İşletmelerde meslek eğitimi süresince;

•

Asgariücretino/o 30'undan az olmamak üzere

•

işçilere sağlanan

•

Hastalık, iş kazası

ve meslek

•

Sosyal Sigortalar

Kurumlarında

•

Okulun sahip

aylık

ücret alına,

sosyal haklardan yararlanma,

olmadığı

hastalıkianna karşı sigoı1alı

muayene ve tedavi olma,

makine ve araç-gereçlere

gözleyip kullanma,
72 ALKAN. DOGAN. SEZGİN, a.g.c., (1976). s.'276.
73 DOGAN. a.g.c., (1975). s.82.

olma,

işletme ortaınında
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1

•

Ustalık

•

İş ortamında kazanılan yeterliklere dayalı olarak kendine güven duyma,

•

Daha kolay

belgesi olanlara

iş

işyeri

açma,

bulma

olanaklarını sağlamaktadır.

1
işletmelere:

•

1

Endüstrinin
işletmelerin

•

1
1

olan nitelikli insangücünü, beceri

gerçek etkileşim

eğitimi

ile

ortamında yetiştirme,

İşletmelerin eğitime katılınalarını sağlayarak okullarla bütünleştirme, okul

ve

•

ihtiyacı

işletmeler arasında

teknoloji

akışını hıziand ırma,

Gelir ve kurumlar vergisinden fona ödenen

miktarın

%SO' sini

teşvik

primi

olarak geri alma,

•

Öğrencilerin işgi.ici.i katılımları ile üretimi aı1tırma,

•

İşletmenin ani işgücü ihtiyacını karşılamada esneklik kazanına olanaklarını

1
saği aınaktad ır _7-J.

3.

TÜKRİYE'DE MESLEKİ-TEKNİK EGİTİM MEZUNLARININ
İSTiHDAMI

İstihdaının sektörel yapısı ekonomik gelişmişliğin bir göstergesi olarak kabul
74

DOGAN. UUJSOY. HACIOCiLU. a.g.c., s.90-91.
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edilir. Gelişmiş Ulkelerde sanayi ve hizmetler kesimi istihdamcia büyük paya sahip iken
gelişme

yolunda olan ülkelerde,

Avrupa

Birliği

60'ı

Ulkelerinde

tarım

oı1alama

ağırlıklı

kesimi

işgüelinlin

olarak

hizmetler sektörlindedir. Türkiye'de bu yöndeki

istihdam

o/o 7'si

yapısı

tarım,

değişim

sözkonusudur.

o/o 33 'U sanayi ve o/o

olumlu olmakla birlikte,

mevcut dağılımın AB ülkelerinin bu oranları ile karşılaştırıldığında yeterli

olmadığı açıktır.

Tablo 3: Türkiye'de İşgücünün (Sivil İstihdanım) Sektörel Dağılımı
(1962-1995)
( l'iHas
ı%2

Tarım

Sanayi
Hizmetler(*)

(*)

ı967

(%)

ı972

ı977

(%)

(%)

ı<IX.l

(S:J)

ı9&~

('lo)

ı99ı

lıin

(%)

ki si)
ı995

(%)

9740

77.0

9556

72.2

9307

66.9

9ıoı

6ı

.X

'145ı

60.7

8369

50.6

sı69

43.9 9405

995

7.9

ı222

9.2

ı49ı

ıo.7

IR)C

ı2.6

ı9ı ı

ı23

25ı2

ı5.2

ı6.-+

3ı26

ı55

ı908

ı5.ı ı

2-160

ıH.fı

3ı ı9

22.4

."1767

25.6

-12ı5

27.0

5669

3-13

30-17
7385

39.7

763fı

37.9

-İnsaat

- lllaştırma
-Ticaret
-Banka-sigorta
-Diğer Hizmetler
- Bilinmeyen
TOPLAM

(<;b)

3()()

ı5.7

38-1

ı5.6

s.n

ı-ı.J

5Xrl

ı3.9

866

ı

5.3

ıooo

1:1.7

3ı2

ı2.5

-1'!6

ı3.2

ö-10

ı

13

8-13

13..1
11.2

ı9.2

43-1

ı7.2

632

16-X

507
696

12.0

306

12.7
17.6

-15-1
.Wl
537

ı-1.6

261

ı65

1692

29.8

2.192

3ı.9

52

2.7

87

35

ı57

5.0

ıx8

5.0

2ı7

5.ı

38ı

6.7

-159

6.1

71 ı

J7J

9ı6

37.2

ı298

-11.6
9.0

ır-,..w

-1.~.6

935

-15.9

2090

36.9

2810

375

27.1
6.5
15577 100.0 16550

ıcxı.o

ı8600

ıoo.o

218

105

.127

133

ı26-13

ıoo.o

13238

ıoo.o

Hizmetler sektöründe

işgüelinlin

2H2
13917 HXl.O

alt kesimler

270

7.2

ı.ı726

ıoo.o

toplamı.

IOO'ü 1·erir.

Diğer

bir

deyişle

46.6

ıoo.o

hizmetler

sektörü. 6 alt sektöre böllinmlişllir. Hizmetler'in 1992 yılı istihdamının alt sektörlere dağılımı. DiE,
HİA sonuçları olup (TİY, 1993. s.2-l.'i) 12+ yaş grubuııtı kapsar. Dolayısıyla all sektör toplanıları

sektörün genel

toplaınından

125 bin

kişi

Kaynaklar: DPT, DBYKP, s26, 1985

yoktur.

Programı,

s.280, 1988

Programı,

s.33, 1994

Yılı Programı, s.I97, 1995 ·Yıllık Ekonomik Rapor, s.77.

Tablo 3'te

görüldüğü

gibi ekonomideki

yapısal değişime

hizmetler kesimindeki istihdam giderek

artmaktadır.

yılında tarım

işgüelinlin oranı

47'ye

kesiminele istihdam eelilen

düşmüş, aynı yıllar arasında

çıkmıştır. Planlı

dönernin

sanayi kesimi

başlarında tarımda

Bu

paralel olarak sanayi ve

değişim

çerçevesinde 1978

o/o 77 iken 1995 yılında o/o

istihdamı

o/o 15,1 'den o/o 37,9'a

istihdam eelilen kesimin o/o 71

oranında

olduğu hatırlanırsa istihdamdaki değişim daha iyi anlaşılır?;;

75

s.22-23.

Rıd,·an KARLUK. Türkiye Ekonomisi, Beta Yayıne\'i. -ı. Basım, 1996. İstanbul.
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Tablo 4: imalat Sanayiinde İstihdam Edilenlerin Eğitim Durumu (Bin)
Eğitim

Durumu

1990

'k

'k

1991

1992

'7r

1993

199-J.

'k-

'7c

'7c

1995

Okur-Yazar
Olmayanlar

91

:u

107

3.7

130

4.2

75

2.6

91

3.0

65

2.2

BirOkul
Bitirmeyenler

97

3.5

12-J.

·.U

116

3.S

92

3.2

120

3.9

94

3.2

1.849

67.5

1.908

66.9 2.052

66.5

1.922

67.0

1.978

65.2

1.862

63.3

269

8.6

276

9.7

286

9.3

273

9.5

31S

10.5

342

11.6

19

0.7

16

0.6

22

0.7

19

0.6

ı ..ı

0.5

16

0.5

Lise Mezunu

18-ı

6.3

210

7.4

2-J.(ı

8.0

267

9.3

280

9.2

295

10.0

Lise Dcngi Okul
1'vlcwnu

129

4.5

110

3.8

129

4.2

100

3.5

122

..ı.o

I..J.9

5.0

Üni\·ersite
Mezunu

103

3.5

103

3.6

105

3.4

121

4.2

113

3.7

121

4.1

100 2.852

100

3.08-ı

100 2.942

100

İlkokul Mezunu

Ortaokul
Mezunu
Orta Dengi Okul
Mezunu

Toplam

Kaynak:

2.738

100 2.866

100 3.03-J.

BiÇERLi, a.g.e., s.l49.

Tablo 4'te görüldüğü gibi imalat sanayiinele istihdam edilenlerin% 60'tan
ilkokul mezunu iken
bitirmeyenlerden

yaklaşık

oluşmaktadır.

oıtaokul mezunlarının oranı%

%

1995

6'sı

yılı

fazlası

okur-yazar olmayanlar ve bir okul

itibariyle imalat sanayiinele istihdam eelilen

ll ,6 iken, lise ve dengi okul

mezunlarının oranı%

15 ve

üniversite mezunlarının oranı% 4,1 'elir. İncelenen dönemele meydana gelen değişmelere
bakıldığında,

1990-1995 döneminde istihdamcia okur-yazar olmayanların

okur-yazar olup okul bitirmeyenlerin
gelmemiştir.

oranında

Bunun gibi orta dengi okul mezunu

önemli bir

oranında

değişme

a.g.c., s. ı .:.J.9- ı 50.

meydana

kliçük bir azalma

ancak diğer eğitim düzeylerinin istihdam paylarında aıtış gözlenmiştir. 76

76 BiÇERLi.

oranı azalırken,

olmuş,
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Tablo S: İstihdam Edilenlerin Eğitim Düzeyleri İtibariyle Dağılımı (1996)
Toplanı İstihdam
Eğitim

Düzeyi

( 1.000

Kişi)

Edilenler
( '7c)

Okur-Yazar Olmayanlar

2.3-1-7

11.0

Okur-Yazar Olup Bir Okul Bitirmeyenler

ı.oıo

4.8

12.131

56.8

1.751

8.2

66

0.3

.8-1-7

8.6

Okulu

758

3.5

Yüksekokul 1·eya Fakülte

1.455

6.8

21J76

100.0

İlkokul

Ortaokul
Orta

Deııgi

Meslek Okulu
ı

Lise
Lise

Deııgi Meslc~

TOPLAM

DİE, Hanehalkı İşgücü Anketİ Sonuçları, Nisan 1996.

Kaynak:

Tablo 5'te görüldüğü üzere; DiE hanehalkı işgücü anketi 1996 Nisan ayı
sonuçlarına

eğitim

göre, iilkemizde istihdam edilenlerin o/o

görenlerden

oluşmuştur.

Hiç

şüphesiz,

72.6'sı

bu yetersiz

ilkokul ve onun

eğitim

düzeyi, mesleki ve

teknik eğitimin başarısı açısından önemli bir engel niteliğindedir. 77

.Tablo 6: işsizierin Eğitim Düzeylerine Göre Dağılıını (1996)
Toplaııı İstihdam
Eğitim

Düzeyi

( 1.000

Kişi)

Okur-Yazar Ol ımıyanlar

(%)

5A

-1.2

2.9

İlkokul

698

.:.18.8

Ortaokul

167

11.7

3

0.2

Bitirıneyenler

Orta Dengi Meslek Okulu
Lise

251

17.5

Lise Dengi Meslek Okulu

112

7.8

Yüksekokul 1·eya Fakülte

82

5.7

.432

100.0

TOPLAM

Kaynak:

Eelilenler

77

Okur-Yazar Olup Bir Okul

ı

DİE, Hanehalkı İşgücü Anketİ Sonuçları, Nisan 1996.

77TiSK, a.g.c., s. IS.

altında
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Tablo 6'da 1996 yılında
işsizliğin
oranı,%

işsizierin eğitim

durumu itibariyle dağılımına

mezunları arasında yaygın olduğu

en fazla% 48.8'lik oranla ilkokul
17,5 ile lise

mezunları%

I I ,7 ile de ortaokul

hiçbir mesleki

yeterliliği bulunmadığı anlaşılmaktadır.

dengi meslek

okulları mezunları

meslek

okulları mezunlarının,

imkanı bulduğunu

için bu oranlar

genel (düz) okul

göstermektedir. Çünkü

bakıldığında,

mezunlarının izlediği

ve

ve bu

bunların

Ortaclengi meslek okulları ve lise

sırasıyla%

mezunlarına

0.2 ve% 7.8'clir. Bu da

göre daha kolay istihdam

iş piyasasının ihtiyacı

beceri sahibi kalifiye

işgüciidür. Ülkemizde işsizliğin en fazla mesleki becerisi olmayanlar arasında yaygın
olduğu

göriilmektedir. Meslek okulları

mezunları dışındaki

da mesleki becerisi olmayan

işgiicü

niteliksiz işgücünden

oluştuğu

söylenebilir. Nitelikli

fazlalığının

bulunduğu

birarada

ihtiyacının karşılanabilmesi

içinele

düşünüldüğünde işsizierin

ülkemizde,

için niteliksiz

ortaokul ve lise

işgücü açığının

işsizliğin azaltılması

işgücü

mesleki

eğitim

mezunlarını

% 86,3'iiniin

ve niteliksiz işgücü
ve nitelikli

işgücü

yoluyla nitelikli hale

getirilmeli, mevcutların da yeniden eğitimleri sağlanınalıdır.78

4.

TÜRKİYE'DE MESLEKİ-TEKNİK EGİTİMİN İŞGÜCÜ

VERİMLİLİGİ İLE İLİŞKİSİ

4.1. Eğitime Yapılan Harcamalar ve İşgücü Verimliliği ilişkisi
Üretimde kalite ve verimlilik, araştırmacı, yaratıcı ve nitelikli işgücü ile
sağlanabilir. 79

Eğitimin
yolaçmıştır.

ekonomik

Bu ilgi XVI.

kalkınınayı
yüzyılda

A.Smith, T.R.Malthus, R.Ricardo ile
78

etkisi

iktisatçıların eğitime

Merkantilizm ile
sürmüştür.

başlamış,

ilgi

duyınalarına

klasik

iktisatçılarla,

A.Marshall'a göre "Kitleler için daha

·ı·ı·sK , a.g.e., s. 19 .

79 Miienyum Eşiğinde Mesleki Eğitim ve Öğretim, Türkiye Metal Sanayicileri
Sendikası

MESS, Yayın No: 314, İstanbul, 1999, s.7.

..J.O

yüksek

eğitim yollarını

açmak için

Shakespeare ya da Beethoven'i
Böylece eğitime

yükseltilmesi sonucuyla
işçilerin

eğitime yapılan

Bu

I

ulusal

nitelemiştir.

kalkınma arasındaki ilişkiyi

23 'ünün

işbaşma

yapılan yatırımları

olan sermaye olarak

yıllarca

herşey eğer

harcanan

getirecekse yeterince
yatırım,

en

değerli

ödenmiş sayılacaktır."

sermayeyi insana yatırılmış
kalkınma

V .E.Komarev ele ekonomik

sanayiele üretim

artışının

olduğunu vurgulamıştır.

% 75'inin

Stumlin ulusal gelir

bağlaında eğitim

yoluyla

ulusal geliri 3 nıbleden fazla

ile

eğitsel

işin verimliliğinin

nitelik ve kültür düzeylerinin yükseltilmesinden
nıblelik yatırımın,

bir Newton,

artışının

%

kaynaklandığını,

artıı·dığını belirtmiştir.

işçilerin verimliliğinin arttırılması,

ekonomik büyüme,

dolayısıyla kalkınmanın bir tiir "çoğa! tanı" olarak kabul eclilnıektedir.80

4.2. Türkiye'de ve Dünyada

Eğitime

Yapılan

Harcamalar ve

İşgücü Verimliliği İle ilişkisi

Tiirkiye' de 1993 yılında eğitime yapılan harcamaların Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
(GSYİH) içindeki payının ve eğitim kademelerine göre öğrenci başına yapılan eğitim
harcamalarının

OECD iilkelerinin ne kadar gerisinde

görülmekteeli r. 8 1

80

..

..

KARAKUTUK, a.g.c., s.SO-.J.-805.

81 TiSK. a.g.c., s.32.

olduğu

Tablo 7'de

açıkça
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Tablo 7: Türkiye'de ve Dünyada Eğitim Kurumlarına GSYİH'dan Yapılan
Harcamalar İle Öğrenci Başına Yapılan Eğitim Harcamaları (1993)
Eğitim Kurumlarına

Ülkeler
AHD
Alınarıva

1

A nıstralva
Belçika
Çek Cuııı.
Danimarka
rinlandiva
Fransa
Hollanda
İn>!iltcre
İrlanda
İspaııva

isveç
İs\· içre
italva
Japon va
Gline\· Kore
Macaristan
Meksika
Non-eç
Portekiz
Tiiı'kiYC

(*)

Satınalma

Kaynak:

Öğrenci Ba~ıııa Yapılan Eğitim Harcaınaları

GSYiH'daıı Yapılan

Harcamalar (9~)
6.X
5.9
6.0
5.6
5.0
7.2
7.3
6.1
5.0
5.0
5.X
5.3
6.9
5.7
5.1
4.9
5.7
6.6
4.1
7.6
5.4
3.3

Paritesine göre

($) (*)

ilk \'e Ortankul
5A92
2.XI5
2.9R5
2.953
1.506
4.745
4.095
3.154
2.79.~

3 .2')5
1.XX2
2.293
4.917
5.X35
4.107
3.960
1.715
1.607
741

Lise
(ıj4 ı

6.481
4.R71
5.373
1.903
6.175
4.76l)
5.6X5
3.979
4.494
3 .031
3.033
5 .(ı51
7.024
5.235
4.356
2.026
1.6X5
1.477

-

-

2_"iXI
S32

2.491
5S7

Yliksek Ö!!reııiııı
14.607
7.902
9.036
6JRO
4.7XX
X.045
7.295
6.033
X.665
X.241
7.076
3.835
12.693
15.371
5.169
7.556
2.589
5.1X9
4.264
8.343
5.667
2,696

hesaplanmıştır.

TİSK İnceleme Yayınları, No: 20, s.34.

Tablo 7'clen ve Grafik 1'elen

göriiieceği

gibi Tiirkiye, OECD ülkeleri

arasında

eğitime yapılan harcaınaların GSYİH içindeki payınm en cliişiik (% 3,3) ülke

konuımıncladır. 82

S?·ı·ı·
- .SK .

a.g.c., s .."?
ı_.
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Grafik 1: Türkiye'de ve Dünyada Eğitim Kurumlarına GSYİH'dan Yapılan
Harcamalar (%)
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Oysa diğer Ulkelerle
sahip, gelir ve

eğitim

karşılaştırılamayacak

düzeyi

düşük

kadar hızlı nüfus

aıtışı

olan, genç nüfusa

olan Ulkemizcle eğitime verilen önem hiçbir zaman

azaltılmamalıclır.

Tablo 8'den ele
çok

yakın

bir

görlildüğü

gibi

eğitim harcamaları

ile

işgücü verimliliği arasında

ilişki vardır. Kişi başına eğitim harcamalarının

başına verimliliği

ele olumlu yönele etkilemektedir. Genel

işçinin

dolayısıyla

verimini,

eğitim

yüksek

olması, işgücü

düzeyindeki

clüşüklük,

üretim hacim ve kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir

faktördür. Avrupa Birliği ülkeleri ile Türk imalat Sanayileri arasmda yapılan
karşılaştırmaya

göre 1992

yılında

Türkiye'deki

işgücü verimliliği

(Yunanistan hariç) lilkelere göre I/3- I/7 düzeyleri arasmda değişmekteeli r. 83

83 TiSK, a.g.c., s.33-34.

sözkonusu

-U

Tablo 8: Kişi Başına İşgücü Verimliliği ve Kamu Eğitim Harcamaları
Ülkeler

Kişi Başına işgüeli

Kişi Başıııa

Kamu

Eğitim

Verimliliği ($/ 1992)

Harcamaları ($/ 1993)

Danimarka

23,410

1,790

Fransa

29535

1.245

İtalya

24,613

1.147

Hollanda

31,977

1.126

Belçika

31581

1,119

Lüksemburg

33,647

1,107

İngiltere

19.288

904

Almanya

27340

810

İrlanda

27,020

802

İspanya

17.935

670

Portekiz

12.255

490

Yunanistan

4,630

260

Türki)' C

4,408

75

TİSK İnceleme Yayınları, No: 20, s.35.

Kaynak:

Grafik 2'cle

gösterildiği

gibi Türkiye ile AB ülkelerinele

harcamaları karşılaştırıldığında
yapıldığını;

buna paralel olarak

en

düşük harcamanın

,

~~
, a.g.c., s··'·'.

75 ABD

kişi başına işgücü verimliliğinin

(4.408 ABD Doları) olduğu görülmekteclir.84

84 -ı·ı· SK

kişi başına
doları

ele en

kamu

eğitimi

ile ülkemizele
düşük

düzeyele

Grafik 2: Türkiye'de ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Kişi Başına İşgücü
Verimliliği

Eğitim Harcamaları

ve Kamu

a- Kişi Başına İşgücü Verimliliği ($/1992)
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Türk ekonomisinde 1980'1i

yıllarda

uygulanan sosyo-ekonomik politikalarda

verimlilik arttırıcı tedbirlere yer verilmediği gibi
teknoloji seçimi,
konuları

fert

planlı

bir

eğitim

üzerinde de yeterince

verimliliğin aıttınlmasına

ve üretimde

dunılmamıştır.

işgücünün

1980'li

başına işgücü verimliliği farkı, 1990'lı yıllarda

aramızda farkın kapatılabilmesi

4 kat üzerinde

gerçekleşmesi

Grafik 3 'ten de
gereksinmelerini

yıllarda

daha da

için Türkiye'de verimlilik aıtış

yönelik bilinçli

kalitesinin yükseltilmesi
daha

düşük

artmıştır.
hızının

düzeyde olan

AB ülkeleri ile

mevcut düzeyin 3-

gerekmektedir.

görüleceği

gibi, Türk

karşılama açısından

sıralarda yeralmaktadır.85

85·risK, a.g.c., s.:D-35-37.

eğitim

sistemi, rekabetçi ekonominin

çok yetersiz olup,

diğer

ülkelere oranla çok alt

46

Grafik 3: Eğitim Sisteminin Rekabetçi Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılama
Durumu

1-:f:itinı

1-.f:itiııı

sistemi rckahctci
ekonominin
·
gereksi ni mlerini
' karşılaııııyor

'

-

sistemi rckahetci
'
ekonominin
gereksi ni mlerini
- karşılıyor
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Kaynak:

i

6.891

TİSK İnceleme Yayınları, No: 20, s.38.

ı

i

10

-17

Eğitim

hizmetlerinin yeterince

ülkelere göre
düzeyi,

düşük

düzeyde

dolayısıyla

sağlanamaması işgücü verimliliğinin

kalmasına

kalitesi ve

neden

verimliliği

olmaktadır.

Bu nedenle

de

diğer

işgüdinlin eğitim

yükseltilmelidir. Bu durumun ülkemizin

rekabet gücünü çok olumsuz yönde etkilediği unutulınamalıdır. 86
MESLEKİ-TEKNİK EGİTİM İLE İLGİLİ TÜRKİYE'DE YAPILAN

S.

ARAŞTIRMALAR

Okul Sanayi

Ortaklaşa Eğitimi

Eğitim

(OSANOR) Mesleki ve Teknik

Projesi

kapsamında, Şahinkesen, Öner ve Keser'in gerçekleştirdiği Meslek Lisesi mezunları
araştırınasında,

eğitim

liselerindeki
saptanmaya

Endüstri Meslek,
konusundaki

Kız

görüşleri

çalışılmıştır. Araştırmanın

kapsamına alınanliselerin

son

Meslek ve Ticaret Lisesi
ile

Mezunlarının

mezunların iş yaşamındaki durumları

örneklemine Mesleki ve Teknik

beş yıldaki mezunları girmiştir.

örneklem listesine

(934)

Kız

anket

değerlendirmeye alınmış,

sonuçlarına

i.

mezunları

Meslek lisesi

frekans ve yüzele çizelgeleri

olmuştur.

1380

verilmiştir. Çalışma

okullar aracılığıyla izleyerek veri toplayan

mezunları, okullannın iş olanaklarını

yeri

araştırmanın

daha kolay

sağladığını

bu durum seçimlerini etkilemektedir.

Endüstri Meslek Lisesi ve Ticaret Lisesi

işyerlerinde kullanılan takım

atölyeleri ile

37 .

,.:ı-.

okul atölyeleri ile

çalışma

yöntemlerini biiyük

Meslek Lisesi

işyerlerinde kullanılan takım,

s· K . a.g.c., s ..., -

mezunları,

ve makineleri, malzemeler ve

çoğunlukla farklı bulmamaktadırlar. Kız

86 ·ı·ı·

bulunmaktadır.

göre;

düşünmekte,

ii.

ve

Projesi

Endüstri Meslek Lisesi için % 5,2

Meslek Lisesi için% 15,9 (170), Ticaret Lisesi% 7 (276)

ayrımı yapılmayan

bir

oranı,

Eğitim

Belirtilen dönemde 17943

endüstri meslek lisesi, I070 kız meslek lisesi, 3953 ticaret lisesi mezunu
Yanıt alınan mezunların

meslek

mezunlarının çoğu,

makineler, malzemeler ve

okul

çalışma

yöntemlerini çok

farklı

bulmakta, ancak

bunları

birkaç hafta içinde

öğrendiklerini

bel iı1mektedirler.

iii.

Meslek lisesi

uygulamaya
Yine

ilişkin iş

mezunları

bilgilerinin

mezunların yarısı,

işleri

için önemli

iv.

konusunda görüş

Meslek liseleri

öğrenime

el becerileri ile kuramsal ve

olduğu görüşünele birleşrnektedirler.

iş

el becerileri ile kuramsal

sırasında kazandıklarını belirtmişlerdir.
sırasında kazanıldığı

kazandıkları

okulda

Uygulamaya

bilgilerini okulda,

ilişkin iş

bilgilerinin

yarısı

da

iş

çoğumın iş

birliği bulunmaktadır.

mezunları

bilgi ve becerilerini

arttırmak

gereksinme duymakta, bu durum Endüstri Meslek Lisesi

için daha fazla

mezunlarında

daha

yüksek düzeyde göriilmektedir.8 7
Tural'ın

"Kimya, Petrol ve Plastik Sanayiinde Eğitim-İnsangiicU-İstihclam

İlişkileri ve Buna İlişkin İşveren Görüşleri" adlı araştırınasında eliğer linvanların yanısıra
işletmelere

teknisyen

sonuçlarına

göre

özellik sırasıyla;

alırken işverenlerin yaptıkları

işverenlerin

Davranış

teknisyen alma

tercihleri

kararlarını

teknisyen

araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına

mesleki teknik liseyi

tamamlamış adayları

saptanmıştır. Araştırma

çok derecede etkileyen

özellikleri, eğitim, cinsiyet, eleneyim ve

Ttıral'ın araştırmasıncla, işverenlerin

ilişkin

tercihler ele

sınav sonuçlarıclır.

alırken öğretim

göre,

beş

tlir ve düzeyine

işverenlerin yaklaşık%

tercih ederken,% 42'si 2

yıllık

54'ii

meslek

yüksekokulunu tamamlamış adayları istihdam etmeyi uygun bulmuşlarclır. 88
87 Ali ŞAHİNKESEN. Filiz ÖNEN, Hafize KESER. Meslek Lisesi Mezunlarını
İzleme Araştırması Okul Sanayi Ortaklaşa Eğitimi (OSANOR) Mesleki ve Teknik
Eğitim

Projesi, MEGSB, A.Ü.

Tarafından Hazırlanan Araştırma.

Eğitim

Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırmaları Merkezi

Ankara, 198-J..

88 Necla KURUL TUJ.ML, "Kimya. Petrol
İlişkileri

\'C

Enstitüsü.

\'C

Plastik Sanayiinde Eğitim-İnsangücü-İstihdam

Buna İlişkin İş\'eren Görüşleri". Yayımlaııınamış Doktora Tezi, A.Ü. Sosyal Bilimler

Eğitim

Yönetimi

\'C Planlaması

Anabilim

Dalı,

Ankara. 1993, s.l39.
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Eğitim Araştırma Geliştirme

Mesleki ve Teknik
gerçekleştirdiği

mezun olan

bir mezun izleme

öğrencilerin

liselerelen 1988-1991

istihdam

yıllarında

iş bulamayanların sayı

ve

araştırınasında

durumları

mezun

oranlarını

miidiirlerinin, mezunlar konusunda
sonuçlarına

göre;

mezunların

mesleki ve teknik

ortaöğretimelen

çalışılmıştır.

Mesleki-Teknik

saptanmaya

olanların

Merkezi'nin (METARGEM)

branşlarıncla çalışına

kendi

araştırınada

saptamaya yönelen
verdiği

bilgiler

d uru ml arın ı,

meslek lisesi

değerlendirilmiştir. Araştırma

% 17,98 'i özel sektör, % 7 ,60' ı ise kamu sektörünele

çalışmaktadır. Mezunların% 49,64'ünün durumu bilinmemektedir. Özel sektörün kamu

sektörüne oranla daha fazla Meslek Lisesi mezunu istihdam
Araştırma kapsamına

giren mezunlardan yüksek

öğretinıe

ettiği görülmüştür.

girenierin

oranı

% 15,89

olarak belirtilmekte, meslek liselerincieki genel kiiltUr ve fen bilimleri derslerinin
azlığının,

lisesi

bunun nedeni

olabileceği clüşünülnıektedir. Aynı araştırınaya

mezunlarından çalışanların

göre, meslek

16,86'sı

(toplam mezunlara göre) %

kendi

meslekleriyle ilgili alanlarda,% 8,81 'i kendi meslekleriyle ilgili olmayan alanlarda
çalışmaktadır. Mezunların

üçte biri, yetiştİkleri alan

programlarının amaçlarına ulaşınadığı,

bu durumu

dışında çalışmaktadır.
Lilkeınizde

istihdam

Bu

eğitim

politikasının

etkilemiş olabileceği cliişünülınekteclir.

Öğretim

türlerine göre ele alındığında ise şu sonuçlara ulaşılmıştır. 1986-1989 yılı
mezunlarından yükseköğretime

Endüstri Meslek Lisesi
çalışınayanların oranı
mezunları

% 17,13, durumu bilinmeyenierin ise%

düzenli olarak izleyemeınektedirler.

işsizclir. Diğer yıllarda
görülınüştlir.

da

mezunların çoğunun _ya işsiz

1990-1991

10,99'unun kendi

Ayrıca

mesleği

öğretim yılı

ile ilgili

oranı

% 8,36,

52,26'dır.

Okullar,

girenierin

izlenenlerin önemli bir bölümü de
ya da kendi

alanı dışında çalıştığı

Endüstri Meslek Lisesi

işlerde,%

10,95'iııiıı

mezunlarının

%

mesleği dışında çalışmakta

qlcluğu saptanmıştır.

1990-1991 Öğretim yılı Kız Meslek Lisesi mezunlarının% 8,97'si özel sektörde,

so
% 5,95'i kamu sektöründe çalışmaktadır. Belirlenen önceki yıllarda da bu düzeylere.
çok yakın

çalışına oranları saptanmıştır. Aynı yılda

bilinmeyenler% 13,62,
mezunlarının

çalışmayanların oranı

giriş oranı

iiniversiteye

yiikseköğretime hazırlamada

ise% 59,82'dir.

oldukça

yetersiz olduğu

lin iversiteye girenler % 7, 12, durumu
Kız

Meslek Lisesi

düşlik bulunmuştur.

Bu

okulların

cliişlinlilmekteclir.

1990-1991 Öğretim yılı Ticaret Lisesi mezunlarının% 9,15'inin özel sektörde,%
1,96'sının kamu sektörlinde istihdam
mezunlarının%

edidiği belirlenmiştir. Aynı yıl

14,27'sinin herhangi bir

ticaret lisesi

işte çalışrnadığı,% 17,8'iııin yiikseköğretirne

gittiği belirlenmiş,% 53'iiniin de durumu belirleııememiştir. 89
Ünal'ın "Türkiye'de Teknik Ara İnsangücünün Eğitimin Ekonomik Değeri
Kapsamındaki

Nitelikler

Açısından Değerlendirilmesi"

konulu

araştırmasında,

Türkiye' deki enel üst ri meslek ve teknik Iiselerelen mezun olani arın ise i1iş ki n
iletişim

sosyal ve

becerileri ve mesleksel beceriler

işverenlerin

uygunluk ise

verimli insangücü

açısından

tanımları

ve

arz ve talebi
işe

tuttıın,

arasındaki

almadaki tercihleri

saptanmıştır. 90
Araştırma

sonucuna göre, endüstri meslek lisesi

mezunlarının

okulu bitirdikleri

sıradaki mesleksel beceri düzeyleri piyasa talebinin altında kalmaktaclır. 91 Endüstri

Meslek Lisesi
konusunda,
Lisesi

mezunlarının

işveren

mezunlarının

ve

ilk mezun

öğretmen algıları

oldukları sırada

mesleksel beceri düzeyleri

benzerlik göstermektedir. Endüstri Meslek

kendi beceri düzeylerine

ilişkin algıları işveren

ve

öğretmen algısının

üstündedir.
89 METARGEM. "Meslek Lisesi Mezunlarının izlenınesi Projesi'', Yayıınlanınaınış
Araştırma
90

Raporu, Ankara, 1992.

L.Işıl ÜNAL, 'Türkiye'deki Teknik Ara İnsangücünün Eğitimin Ekonomik Değeri

Kapsaınındaki

Nitelikler Açısından Değerlendirilmesi''. Yayınılanınaınış Doktora Tezi, H.Ü.Sosyal

Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987, s.83-8-J..
9ı
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(

-

UNAL, a.g.e., ( 1987). s. 1:ı7.
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Ünal'ın araştırmasının,
bulguları

ise

işverenlerin

teknik lise mezunlarının mesleksel becerileri ile ilgili

talep ettikleri "mesleksel beceri" düzeyleri ile uygunluk

gösterdiği

yönlincledir. Ancak teknik lise

düzeyi ile

işe ilişkin

mezunlarının

"sosyal ve

iletişim

becerileri

tutum" dereceleri piyasada talep edilen niteliksel diizeyin

altında

bul un muştur.
Araştırma sonuçlarına

göre,

işe alına

konusunda endüstri meslek lisesi veya

teknik lise mezunu olma tercih nedenidir. İşe alma da "iş tecrübesine sahip olma",
"mesleğini

ve

tanımlanmış

çalışınayı

sevrne", "uyumlu ve yenilikten yana olma" özellikleri ile

olan aday tercih edilmektedir.

"Mesleği

ve

çalışmayı

sevmerne" ise

işe

alma da "hiç tercih edilmeme" nedeni olarak saptanmıştır. 92
Ergen'in 1980-1990
katkısının boyutlarını

arasında,

Türkiye'de örgün

belirlemeyi amaçlayan

için 1980-1990 döneminele

eğitim

çalışınası

eğitimin

ekonomik büyürneye

sonucunda; Türkiye ekonomisi

ve ekonomik büyüme

arasında

olumlu bir

ilişki

bulunmuştur. İşgücünün ortalama örgün eğitim yılındaki bir yıllık artışın GSYİH'nın

biiyiime oranında 0,21 'lik birim aıtışayolaçtığı belirlenmiştirY::ı
Çok önemli bir araştırma da Aksoy
sanayi

iş kollarında

tarafından;

Ankara Sanayi

Odasına bağlı

metal

Endüstri Meslek Liseleri ve Teknik Liselerin Elektrik, Motor,

Tesviye ve Metal İşleri bölümleri mezunlarından eğitimleri ile ilgili işkollarında
çalışanların eğitim-istihdam dururnlarını betiınlemek üzere gerçekleştirilmiştir.*

Araştırmaya

göre

veriler Tablo 9'cla

mezunların iş

bulmacia zorluklarla

verilmiştir. Mezunların

karşılama durumlarına ilişkin

% 52.8'i

iş

bulmacia bir zorlukla

o

9? ..
-uNAL, a.g.c., (1987), s.b7-16 .

93 Hüscyin ERGEN, ''Türkiye'de Eğitimin Ekonomik Büyümeye Katkısı", Ekonomik
Yaklaşım

Dergisi,

Sayı:

35,

Kış

1999. Ci lt: 1O. s ...W.
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karşılaşmadığı belirtmektedir. İş bulmada bir zorlukla karşılaşan mezunlar toplarnın o/o

47.2'sini oluşturmaktadırY-ı

Tablo 9: Mezunların İş Aramaya Başladıktan Sonra İlk İşe Girmelerine Kadar
Geçen Süre
',

SÜRE

',

Altı Aydaıı

6-12 Ay

Az

53

%

294
77.58

Kaynak:

AKSOY, a.g.e., s.97.

ll

Meslek
ve

eğitiminin

mezunların

13-ISAy
ll
2.90

13.98

en önemli

istihdam edilmesini

sağlamak olduğuna

açısından

teknik orta

öğretim mezunlarının iş

sürede

(% 77 ,6)

bulduğunu

bulabiidiğini

kısa olduğu

göstermektedir.

kısa

karşılaşmıştır.

zorlukla

zamanda

işe

Toplam olarak

olması,

kabul edenlerin

Mezunların yalnızca
yıldan

sektörler dikkate alındığında

aydan daha

göre

iş

daha fazla

çalışan

bakışta

biiyük bir

işsiz kalması

kısmı

aydan daha az bir
bu

öğretim

çoğumill kısa

2,6'sının

o/o

endüstriyel

tlirii ile

dönemde

uzun dönemli
da, meslek

iş

işsizlik

eğitiminin

istihdamı kolaylaştırclığını cliişiincliirmekteclir. Altı

girenierin bir
mezunların

karşılaştığını beliıtmekteclir.

ilk

karşılamak

arama süresi istihdam

Bulundukları işi altı

söyleyenierin bu denli yüksek

süresi olarak kabul eelilen iki
yöneldiği

görülmektedir.

379
100.00

gereksinmesini

ınewnların

arama süresinin

TOPlAM

10
2.6-1

önemli bir göstergedir. Me\al sanayiinde

alanlarında çalışınayı

ilgili olarak

ll
2.90

amacı, işgüeli piyasasının

edilebilirlik

açısmdan

2 YılJan Çok

19-24 Ay

kısmı

da

o/o 47 ,2'si

iş

işe

girmeele

çeşitli

zorluklarla

bulma sürecinele herhangi bir

Bu durum da istihdam edilme sürecinin, eğitim ve

işgücü piyasası arasında kesintisiz ve piiriizsiiz işlemediğini göstermektedir. İşgücü
piyasasına

geçen

* H.Hüseyin

mezunların istihdamında, istihdamı güçleştiren

AKSOY'un "Endüstriyel Teknik

etkenler bulunmaktadır.
.

Ortaöğretim Mezunlarının Eğitim-Istihdam

İlişkileri'' Konulu Yayınlanmamış Doktora Tezindeki Araştırma.
94

H.Hüseyin AKSOY. "Endüstriyel Teknik Ortaöğretim Mezunlarının Eğitim-İstihdam

İlişkileri'', Yayınlaıımaınış Doktora Tezi. Şubat 1995. s.97.
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Bunlar

arasında

en önemli görülen

ancak

razı olmaları

durumunda istihdam edebilecekleri

durumda da

beklentilerini

açısından baktığımızda,

mezunların

ücretin

Düşük

ücret önerisidir.

bulunmasının

iktisat bilimi

mezunların

düşük

azaltmaları,

düşük

daha

anlamına

ücret önerisi,
ücretle

çalışmaya

gelmektedir. Oysa, klasik

veriıniilikle ilişkilendirilmesi

kendi verimliliklerini, işverenlerin

iş

olası

gereklidir. Bu

görelükleri verimlilikten

daha yüksek görelükleri düşünlilebilir.95

Meslek lisesi mezunu
Tablo lO' da

olmanın işe

verilmiştir. Mezunların

olmanın bulundukları işe

girmeele etkili olma durumuna

veriler

biiyük bir böliimü (% 87 ,5) Meslek Lisesi mezunu
olduğunu

girmeele etkili

(% 12,5) Meslek Lisesi mezunu

ilişkin

belirtirken, daha kiiçiik bir

olmanın bulundukları işe

girmeele etkili

böliiınli

olmadığını

beliıtmiştir.96

Tablo 10: Meslek Lisesi Mezunlarının İşe Girmelerini Etkileme Durumu
Etkilcınc

Durumu
Etkili Olan
Etkili Olmayan
TOPLAM

Kaynak:

İşe

n

%

.:no
47
377

87.53
12.47
100.00

AKSOY, a.g:e., s.99.

girmeele önemli etkenlerden birinin eğitim düzeyi ve türii olduğu genel kabul

görmektedir. Buna

karşın, bazı yaklaşımlarda eğitimin

Bu konuyla ilgili

araştırma bulguları

ortaöğretim mezunlarının aldıkları

göstermektedir.

Mezunların

etkisi

metal sanayiinde

meslek

eğitiminin işe

kuşkuyla karşılanmaktadır.

çalışan

girmelerinde etkili

o/o 87,5'i meslek lisesi mezunu

girmeele etkili olduğunu belirtmişlerdir.97

95 AKSOY. a.g.c., .s.IJ0-131.

96 AKSOY. a.g.c.,

s.99.

97 AKSOY, a.g.c.,

s.l35.

endüstriyel teknik
olduğunu

olmanın, bulunduğu işe

5-J.

İşyerierinde

ve okulda kullanılan malzemelerin benzerliği açısından elde edilen

bilgilerde Tablo ll 'de yeralmaktadır.

Tablo ll:

Mezunların

OkulJannda KuJJandıkları

Çalışma

Yöntemleri ve

Malzemeler ilc Çalıştıkları İştekiler Arasındaki Benzerlik Düzeyi
__ Karşılaştırdan
-, ', Değişkenler

Araç-Takım \'C

Makine

Çalışma Yöntenıleri

Malzemeler

''-

%

f

Benzerlik Düzeyi
Hiçbir Benzerlik Yok
Çok

Azı

Bir

Kısmı

Çoğu

17.39

77

2-l-.76

43

13.11

41

11.88

7-l-

23.79

3-l-

10.37

86

2-l-.93

61

19.61

77

23.48

82

23.77

52

16.72

7-l-

22.56

76

22.03

-l-7

15.11

100

30.49

3-1-5

100.00

311

100.00

328

100.00

Benzer

Benzer
Aynı

TOPLAM
Aritmetik Ortalama

Kaynak:

%

f

60

Benzer

Hemen Hemen

'If·

f

2.7-l-

3.21

3.-l-7

AKSOY, a.g.c., s.I04.

Tablo ll 'ele ele
değişkenlere

belirtildiği

oranla daha

yok",% 10,4'i.i "çok

azı

gibi; malzemeler

açısından farklılıklar diğer

azdır. Yanıtlayan mezunların%

benzer"

yanıtını

13,1 'i "hiç bir benzerlik

verirken,% 23 ,5'i "bir

kısmı

benzer" ve%

30,5'i ele "hemen hemen aynı" şeklinele görüşe katılınıştır. 98

Mezunların

önemli bir

kullanamamaktaclır.

kısmı

meslek lisesinele

Tablo 12'de ele

becerileri mezunlar daha çok

belirtildiği

"kısmen"

kazandıkları

99 AKSOY. a.g.c., s.l 08.

işyerlerinde

gibi; meslek lisesinele

kazandığı

ve "çok az" düzeyinde; ortalama olarak

"kısmen" düzeyinele kullandıklarını belirtrnişlerclir. 99

98 AKSOY, a.g.c., s.I06.

becerileri
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Tablo 12:

Mezunların

Meslek Lisesinde Kazandıkları Becerileri Kullanma
Düzeyleri

· . Kullanma Düzeyi

Hemen
Hiç

Çok

Kullanııııyor

Azını

Kullanıyor

Kısmen

Çoğu mı

l-lcıııcn

Kullanıyor

Kullanıyo~

Tümünü

Toplanı

X

Kullanıyor

n

.33

'7c

8.73

Kaynak:

105
27.78

okul

33.3.~

39
10.32

378
100.00

2.95

AKSOY, a.g.e., s.I09.

Tablodaki sonuç, sanayinin
arasında

75
19.8-1

126

bir

kullandığı

beceriler ile okulun

kısım farklılıklar olcluğuıiu cllişlincllirmekteclir.

dışından bazı

kazandırdığı

Bu durumda

kaynaklardan elele ettikleri becerileri de

iş

beceriler

ınezunların,

içinde

kullanıyor

olduklarını cllişlinınek mlimkiincliir. işbaşında eğitim ya da mezunların devam ettikleri
eliğer

kurslar, becerilerini

özellikle düzenli

kursların

alındığında yeterliğin

artıran

okul

dışı

çok az mezuna

kaynaklar
ulaştığı

temel etkenlerinin okul

arasında

yer alabilir. Ancak,

yönlindeki bulgu ile birlikte ele

sonrası alınan

mesleki

eğitim olmadığı

sonucuna varmak mümkün görlilmekteclir.ıoo

Endüstri Meslek Lisesi mezunu
Meslek Lisesi

mezunlarının

görülmektedir.

100

AKSOY. a.g.c., s.ı:W.

çalıştıran işyerlerinde

yeteri i k düzeyleri

yöneticilerinin Endüstri

hakkındaki görüşleri

Tablo 13 'te
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Tablo 13: Endüstri Meslek Lisesi (E.M.L.) Mezunu Çalıştıran İşyerieri
Yöneticilerine Göre E.M.L. Mezunlarının Yeterlik Düzeyleri
- __

~-cterlik

Dlizcyi

Yetersiz

Yeterli
n
'7c

Çok
Yeterli
'7c
n

Pek Çok
Yeterli
n
'7c

n

'7c

2

4.00

50

100.00

3.30

Toplanı

X

n

'7c

3 6.00

4

x.oo

20

40.00

21

42.00

2 3.92

7

13.73

28

54.90

13

25.49

1.96

51

100.00

3.08

5 9.80

ı ..ı

27.45

22

43.14

9

17.65

1.96

51

100.00

2.75

El Becerisi

o

7

13.73

26

50.98

ı ..ı

27.45

4

7.84

51

100.00

3.29

Bir İ§i Tck Başına
Yapabilme

3 5.77

lO

19.23

20

38.46

17

32.69

2

3.85

52

100.00

3.10

1.96

..ı

7.84

20

39.22

20

39.22

6

11.76

51

100.00

3.51

2 4.00

5

10.00

16

32.00

23

46.00

..ı

8.00

50

100.00

3.44

4

8.51

lO

21.28

21

44.68

lO

21.28

2

4.25

47

100.00

2.91

2.08

6

12.50

22

45.84

15

31.25

..ı

8.33

48

100.00

3.31

3 6.12

9

18.37

19

38.78

17

34.69

2.04

49

100.00

3.08

2.00

2

4.00

18

36.00

25

50.00

..ı

8.00

50

100.00

3.58

0.00

o

0.00

50.00

o

0.00

2

I00.00 ,3.50

Nitelikler
Disiplinli

n
Çalı§ıııa

Alışkaıılığı

Mesleki ve Teknik
Bilgi
İş Deneyiminin
Olması

Ekiple

Çalışına

Yeteneği

İletişim Kurımı
Yeteneği

Araştırınacı Kişilik

Yeniliklere

Açıklık

Genel Kültlir
Zihinsel Kavrama
Yeteneği

o

Başka

İşyeri

50.00

yöneticileri, pek çok genel ve işle ilgili nitelikler açısından Endüstri Meslek

mezunlarını

"çok yeterli" düzeyinin daha

genel beceriler arasında
bulunmaktadır.
mezunlarının

kazanılınası

durumda,

0.00

AKSOY, a.g.e., s.l24.

Kaynak:

Lisesi

'7c

Kısmen

Az Yeterli

sayılabilecek bazı

ya da en

sayılan

görüldüğü

azından

nitelikler,

kazandırdığı, geliştirdiği

ya da

çalışma yeteneği

Endüstri Meslek Lisesi

niteliklerclir. Bu daha çok

bu çevrede

Ancak

nitelikler, eliğer niteliklere göre daha yeterli

Zihinsel kavrama ve ekiple

"çok yeterli"

altında cleğerlenclirmekteclirler.

geliştirilmesi
doğrusu

daha

eğitim kurumlarında

olası

görünmektedir. Bu

eğitimin,

daha

korueluğu

nitelikler arasında diişiiııLilebilir.

endüstriyel meslek

eğitiminin

57

İletişim kurma, yeniliklere açıklık, disiplinli çalışma alışkanlığı ve genel kiiltür gibi

genel becerileri n ön plana çıktığı nitelikler ile, el becerisi, bir işi tek

başına

mesleki teknik bilgi gibi alana özgii (spesifik) mesleki nitelikler
göriilenler

arasında

yer

almaktadır.

yeterliklerini benzer düzeyde
yiikseköğretime öğrenci

hem de

oı1aöğretiın programlarının

düzeyi

açısından

cleğerlenclirilebilir.

olmasa bile genel ve mesleki becerilerinin

gözlemleri ile, programların

gibi,

geliştirildiği
Doğal

"iş

deneyimi"dir. Okul sanayi

gözönüne

olarak

"iş

düşük

alındığında

amaçlayan endüstriyel
Bu

eğitimelen

yönetici

söylenebilir.

nitelik ele, bulgular

ilişkilerinin

ancak son

bu durumun beklentilere uygun

deneyimi" örgün

bakımdan, niteliğİn

dağılıını açısından

amaçları arasında tutarlılık olduğu

Yöneticilerin gözlediklerini belirttikleri, en
görüldüğü

yeterli

söylenebilir. Böyle bir sonuç, hem

iş hayatına işgücü hazırlamayı

bir sonucu olarak

"kısmen

açısından mezunların

Yöneticilerin, bu nitelikler

gözlediği

yapabilme,

olduğu

mezun olup nitelikli

kısmında
yıllarda

söylenebilir.

elemaıı

olarak

işyerine giren endüstriyel teknik öğretim mezunlarından çok fazla beklenemez. İş

eleneyimi
olması

yetersizliği,

ile ele

seçeneğinde

okul sisteminin belirli

açıklanabilir.

iş alanları değil,

meslekler üzerine kurulu

Çok genel bir meslek bilgisi edinen mezunun, binlerce

yüksek düzeyde deneyim

kazanması

okul-sanayi

iş

işbirliğinin sınırlı

çerçevesi içinde olası göriilmemeliclir. IOI

IOIAKSOY. a.g.c., s.l.:f6-l-ı7.
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Üçüncü Bölüm
TÜRKİYE'DE MESLEKİ-TEKNİK EGİTİMİN DEGERLENDİRİLMESİ

1.

MESLEKİ-TEKNİK

EGİTİM

VEREN

KURULUŞLARIN

BİRBİRLERİ VE SANA Yİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ YÖNÜYLE
DEGERLENDİRİLMESİ

Mesleki-Teknik
Şekil

1'de şematize

Şekill:

eğitim

veren

kuruluşların

birbirleri ve sanayi ile olan

ilişkileri

edilmiştir.

Teknik

Eğitim

Yapan Kurumlar ve

Bunların

Sanayi ve Kendi

Aralarında Olan İlişkileri

'8/

/'

Kaynak:

16. Milli

Eğitim Şurası dökiimanı.

Bu diyagramda gösterilen hareketler sadece

elemanları

içermektedir. Mesela

59

mezunları

Endüstri Meslek Lisesi

mühendislik ve teknik
eğitim

olmakta veya sanayiye geçmektedir. Teknik
meslek lisesine

öğretmen

eleınan

derslerine

ataımıakta

olarak

vermektedir.

Şekilde

kursları, şirketlerin eğitim kursları,

beceri

eğitim

kayıt

fakültelerine

fakuttelerinde mezun olanlar ise

ve sanayi, meslek lisesi

öğrencilerinin

atölye

"kurs"tan SEGEM

kursları,

kazandırma kursları

gibi halen uygulanmakta

sanayi

odaları

olan teknik içerikli kurslar kastedilmektediL

Şekil

gösterildiği

1'de

gibi, teknik

eğitim

yapan

başlıca

dört tUrele okul

Bunlardan mühendislik ve fen fakülteleri esas olarak teorik bilgi veren,
tasanına

okulları

meslek yüksek
okulların

öğretim kurumlarıdır.

dönlik yüksek

herbiri

farklı

ve endüstri meslek liseleri ise beceri

seviyede

eğitim

veren

okullardır.

Teknik

Eğitim

kuruluşlardır.

Eğitim

teknik liseler ve Anadolu teknik liseleri Milli
orta dereceli

Geriye kalan teknik

vardır.

araştırma

eğitim

ve

fakülteleri,

esaslı okullardır.

Bu

Endüstri meslek liseleri,

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na

Fakülteleri ve meslek yüksek

okulları

bağlı

ise Yüksek

Öğrenim Kurumu'na bağlıdır.

Farklı

kurumlara

bağlı

olan bu

okulların arasında

mevcut değildir. Herbirinin hedefi, ders
beceri seviyeleri
ders

bağımsız

nıüfredatlarının

birbirleriyle ilişkili

eksiklikler veyahut

sonucuna

ve

okullar

olmaması

birbirinelen

boşluklar

IUzuınsuz

olduğu düşiinüliirse

nıüfredatı, kazandınimak
okulların

istenen

programları

ve

bağımsız

sanayi-lise ve sanayi-

olarak yürütülmektedir. Hizmet

mevcuttur. Koordinasyon ile teknik alandaki

tekrarlar engellenebilecektir. Beceri

arasında

ders

bağ

daima tenkit edilmiş bir husustur. Bu

gerçekleştirileıneıniştir. Ayrıca

işbirliği çalışınaları

alanlarında kesişmeler

ders

olarak tayin edilmektedir. Bu

konuda bir bUtUnlük halen
üniversite

programı,

tam bir entegrasyon, organik

tam bir

entegrasyontın

eğitiminin

mevcut

bir bütün

olması gerektiği

varılmaktadır.

Beceriye
mezunları,

dayalı eğitimin

bel

kemiği

orta dereceli okullarda ve meslek

teknik

eğitim

fakiiltelericlir. Bu fakUlte

okullarında öğretim elemanı

olarak görev

60

yapmaktadırlar.

Bu

elemanların

bilgi ve beceri seviyesi

çalıştıkları

kurumun

eğitim

seviyesini direkt olarak etkilemektedir. 102

2.

MESLEKİ-TEKNİK

EGİTİMİN

OKUL-SANA Yİ

İŞBİRLİGİ

YÖNÜYLE DEGERLENDİRİLMESİ

işbirliği

Türkiye'de okul-sanayi
bir yapıya

sayılı

kanunun

ylirlirliiğe

girmesiyle yeni

kavuşmuştur.

3308

sayılı

kanunun

okullarca uygulama

yiirlirliiğe

aşamasında

görülmektedir. Hatta önceleri
son

3308

yıllarda

meslek

eğitimi

girmesinelen bu yana, geçen 12 yılda
bir tereclcliit

öğrenci

verecek

yaşanmamakta

almakta zorlanan

eğitim birinıleri

işletmeler,

kurma ve

ve

işletmeler

ve

benimsendİğİ

meslek

kuruluşları

öğrenciyi eğitime alına

eğilimine girmişlerdir.

Büyük yerleşim birimlerinde veya endüstrinin yoğun olduğu yörelerde,
işletmelerele meslek eğitimine yönelik sorunlarda azalmalar göriilmektediı·. Öğrenciyi iş

yerine

yerleştirme, öğrenciye sağlanan

uygulamalı

beceri

alınmaktadır. Bazı

eğitiminin

pedagojik formasyon

almış

usta

öğretim programında

yer alan

eksiksiz uygulanabilmesi gibi olumlu sonuçlar

işletıneler

biiyük

sosyal haklar,

bünyelerinde

eğitim

birimleri

öğreticiler görevlenclirınekte,

oluşturmakta,

okul ile

işletmelerin

koordineli olarak çalıştıkları gözlenmektedir.

Bir kısım

işletmelerin

ise, beceri

eğitimi

yüksek ücretlerle istihdam ettikleri,
miidiirlükleriyle

iletişim

gören

öğrencileri

mezuniyetlerini takiben

vasıflı eleınan aradıklarında

meslek lisesi

kurarak elemanı okuldan isteelikleri ele yaşanan bir gerçektir.

102 irran YÜKLER. Türkiye'de Mesleki Teknik Eğitimin Mevcut Durumu, MJ>M
Yayınları,

No: 3623. Ankara, 1988. s.l88-189.
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Bu

başarılı uygulaınalara rağmen,

uzun süredir

tartışıla gelmiş,

kuruluşlarla

endüstriyel

canlandırılmış,

ancak

edilememiştir.

3308

ancak istenilen diizeye

okullar arasında kurulan

alınmasına rağmen,

genele

kanun ile

gelişmesi kuşkusuz
yaklaşması

ilişkilerinin

tarafın

gerçekleşir.

rolünün de biiyük etkisinin

başarılı

hiç

ilişkiler

kesime de

sayısız

işbirliğinin

faydalar

başarılar

elde

biiyük yol

üzerinde varolan

sağlayacak

biçimele

ortaınında

birbirine

iyi niyetle ve güven

Ancak; devletin "düzenleyici ve özendirici"

içinde

kuruluşların

olduğu

okullar ile olumlu, yakın

bir gerçektir. Bunun

tanımayan, iş birliği kavramını düşünmeyen

deneyimleri olan pek çok endüstriyel

Okul-endüstri

deyişle

olduğu unutulmamalıdır.

sonuçlar sağlayan

satbıncia okulları

kağıt

bir

insiyatifieric

eğitiminde

meslek

konusu çok

farklılıklar vardır.

Bugün Türkiye genelinele belirli endüstriyel
ve

ve sürekli

her iki kesime olumlu yarar

öncelikle her iki

sonucunda

kalıcı

biçimsel olarak

gerçeklerle okullarda yaşanan gerçekler arasında

Okul-endüstri

için

işletmelerele

bakılelığında

erişmeıniştir. Başka

işbirliği ilişkileri kişisel

kurumsallık kazandırılmadığı

sayılı

işbirliği

ülkemizde okul-endüstri

kuruluşlar

çok daha

sağlayacak,

da

yanı sıra

iilke

veya olumsuz

vardır.

yaygın

ve etkili hale getirilmesi, her iki

giderek ekonomik

kalkınnıaınıza

ve toplumun

gelişınesine biiyük katkılarda bulunacaktır. 10 3

3..

TÜRKİYE'DE MESLEKİ-TEKNİK EGİTİM LİSESİ

MEZUNLARININ İSTiHDAMININ DEGERLENDİRİLMESİ

Mesleki Teknik

Eğitim kalkınmanın hızlandırılması

ve

istihdamın artırılınasında

etkili araçlardan birisiclir. 104 Türkiye'de 20 yılı aşkın bir süreelir insangiicü ve eğitim
103 16. Milli Eğitim Ş urası, s .86-87 -SX.

ıo..ıSEZGiN, a.g.c., (1988), s.87-88.
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planlaması çalışınalarının sürdürlilınesine karşın

güncelliğini koruınaktadır.

beklenen pekçok sorun
biri

eğitilmiş

planlama yoluyla kontrol

işsizliği

insangücUnUn

altına alınınası

Bunlar içinde en,göze çarpanlardan

sorunudur.

Ülkemizdeki işsizlik sorumı bir ikilemi içermektedir. Türkiye'de insangücUnUn
kullanım

düşlik olmasının yanında

düzeyinin

bulamaması

da söz konusu

insangücü gereksiniminin
diğer

olmaktadır.

karşılanamaması

başka deyişle

sonıniardan

sözetmek

Diğer eğitim

ara insangücünün
olmarnası

işlerele çalışabilınekteclirler. Diğer

işyerleri

kullanınıını düşlirürken

mezunlarının

okul

"nitelikli

ancak% 29,7'si

mezunları

içinde benzer

olasıdır.

tliJ· ve düzeylerine oranla daha pahalı bir süreç olarak bilinen teknik

yetiştirilmesi

süreci, yetiştirilen bu

elemanların

"istihdam edilebilir"

·ve kullanılanların ise "verimli insangiicü" niteliğinden uzak olması

durumunda hem

eğitim

sistemi içinele hem de toplumsal düzeyde bir dengesiz kaynak

dağılımına yolaçmaktaclır.
harcamalarının

olduğu

Bir

başka deyişle anılan

okullar için

yapılan yatırım

toplumsal alternatif maliyetinin yiiksek olma olasılığı ortaya çıkmaktadır.

Herşeyden

önce

saptanması

gereken konu, Tiirki)te'cle teknik ara insangücünlin

"insan sermaye"sinin piyasada istenen ile uyumlu olup
mezunlarının

Mesleki ve Teknik okul
neredeyse

yetişmiş elemanın iş

bir yandan

nedeniyle" kapasite

yandan, örneğin endüstri meslek ve teknik liselerin

mesleklerine uygun

sahip

Bir

pekçok alanda

olmaclığıdır.

"piyasada istenen niteliklere sahip

doğruluğunun kanıtianınasına

olmadığı",

dahi gerek görülmeyen bir postUla haline

gelmiştir. 105

Yine de Tiirkiye'cle
Teknik Lisesi

mezunlarını

işverenlerin işe

"verimlilik" ölçiitli ile

tercih etmeleri, onları

eliğer

okul

eleınan alırken

Meslek

mezunlarından ayırdıklarını

ve

daha fazla değer verdiklerini göstermektedir. istenilen düzeyele olmasalar da Mesleki
ı

05 ..

(

UNAL. a.g.c., ( 1988). s.87-88.
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Teknik

Eğitim

Lisesi

mezunlarının işveren tarafından

istendi k olarak tanımlanabilen

bazı

özelliklere sahip oldukları anlaşılınaktadır. 1 06

4.

MESLEKi TEKNİK EGİTİM-VERİMLİLİK İLİŞKİSİNİN
DEGERLENDİRİLMESİ

Son

yıllardaki tartışmalarda,

arttırılınası

için

işgücünün eğitilmesi gerektiği

kısa

konusundaki

görüşlerin ağırlık kazandığı

gelişmelerin, yetişkinlerin kazandıkları

görülmektedir. Bilimsel-teknik
deneyimlerin

işgücü verimliliğinin

toplumun üretim kapasitesi ve

sürede eskimesi ve yetersiz

kalmasına

neden

bilgi ve

olduğu

da

beliı1ilınektedir. 107

Yüksek
anahtarıdır.

eğitilmiş

vasıflı işgücü,

sürekli

Teknoloji devrimi

yüksek

sürati, sadece

vasıflı

eğitim,

artan

işgücü

vasıfsız işgücünün

insangücünün talebini

işgücünün geçmişte

iyi

verimi "Bilgi

üretimdeki

topluınu"nun

paymı azaltırken,

iyi

arttırmıştır. Değişimin başdöndürücü

eğitilmiş olmasını değil, aynı

zamanda

eğitimin

sürekli olınasmı, öğrenme ile eğitmenin içiçe geçmesini gerektirmektedir. İşgücünü
yeni

vasıflar

ve becerilere göre

dünya ticaretinin

eğitmek

clinamizıninden,

hem

ve buna uygun

iş alanlarının yaratılması

dolaysız yatırımlardan

hem

yararlanabilmenin temel

koşuluclur. 108

Çağıınızda gelişmiş

kazandıran
ı

ülkeleri

gelişkin

yapan, gelişmekte olan lilkelere de bu

faktör, bilimsel ve teknolojik

06 ..
UNAL. a.g.e., ( 1988).

gelişmelerin olması,

niteliği

buna sahip olup

(-

s.9.:ı.

107 Asuınan YÜCEL. Türkiye'de İşgiicii Eğitimi, DPT Sosyal Planlama Başkanlığı
Yayınları,

Ankara, 1990. s.l7.

108 Erol KUTLU. Dünya Ekonomisi, Anadolu
Üniversitesi Basııne\"i. Eskişehir. 1991L s.l68-169.

Üni\·crsitcsi

Yayınları, Anadolu

kullanılabilmesidir.
değişmelere

neden

Bu durum, iş yaşamında üretim, hizmet ve pazarlama

işlemlerinde

de

olmaktadır.

Bilim "modern toplumun motoru" olarak nitelendirilmekte, dünyayı teknolojinin
yönettiği, bilirnde ileri giden ülkelerin başarılı ülkeler oldukları göriilmektedir. Örneğin;

Türkiye AR-GE' ye 0,16 milyar dolar
ayırmaktadır.

AR-GE

harcamalarının

ayınrken

ABD I IO, Japonya 38 milyar dolar
payı

GSMH içindeki

1998'cle Türkiye'de 0,22

iken 1985'te ABD ve Japonya'da 2.80, Almanya'da 2,70, Yunanistan'da 0,30'dur.
Türkiye'de 1988'de 10.000 kişiye 6
araştırmacı düşmektedir.

araştırınacı düşerken

ayrılan harcaınaların

Türkiye'de bilim ve teknolojiye

üniversiteler %IO'unu sanayi kesimi

ABD'de 63,Japonya'da 73

kullanırken gelişmiş

%57'sini

ülkelerele sanayi, bilim ve

teknoloji harcamalarının üçte ikisini (2/3) kullanmaktadır. 109

Aslında

ulaşınaya çalışırken, sayıları
Çağı"nı yaratmışlar,

de tüm güçlerini

çok

200'ü

aşkın

ülkenin

çoğunluğu yakınçağa

takım

öncü ülkelerde "Bilgi

bir düzine kadar olan bir

ürünlerini dünyaya yayınışlar ve bu

işlevlerini devanı ettirınek

için

kullanınışlardır.

Çağımızda

ilerleme de

yayılmış

dünya yüzeyine

bilgi herzamankinden daha büyük bir hızla

başdöndürücü

hızlı gelişmelere

bir

hızla

çoğaldığından

teknolojik

sürmektedir. Bilim ve teknolojiele meydana gelen

paralel olarak, sanayileşmeele ele önemli

gelişmeler

ve ilerlemeler

meydana gelmektedir.

Sanayileşme,

ülkenin

kalkınmışlık

ülkemizin ele hizmet ve üretim

yönünden en önemli unsurudur. Bu sebeple,

alanlarında

teknolojik

teknik bilgi ve becerilerle donatılmış insangücline olan
karşılamak

için, çağdaş teknoloji

yeniliklere uyum
öğretim okullarına

metodlarını

sağlayan vasıflı

ihtiyaç

10 9 16 Milli Eğitim Şurası, s.80.

uyumlu, mesleki ve

ihtiyacı aıtmaktadır.

Bu

ihtiyacı

bilen, yorumlayan, kullanan, geliştiren ve

insangücünün

vardır.

gelişmelere

yetiştirilmesi

için, mesleki ve teknik

65

İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insangücünün işletmelerle işbirliği
yapılarak yetiştirilmesi,
geliştirilmesi

ve

sağlayabilmek

eğitim

mesleki

yaygınlaştırılması

içinde desteklenerek

gerekmektedir. Bu amaçla teknolojik

için ülkemizde de mesleki teknik

yararlı olacaktır.

bütiinliiğü

sistemi

eğitime

Bu konuyla ilgili olarak her alanda

çağa

uyum

gereken özenin gösterilmesi

çeşitli politikaların

üretilmesi

şarttır. 110

Teknolojinin sürekli
önemli

değişmesi,

değişiklikler yaratmıştır.

aniayabilmesi ve kullanabilmesi,
sorunları

insangücünün sahip olması gereken niteliklerde

Becerili teknik ara insangücünün teknolojiyi

değişen koşullara

uyum

sağlayabilmesi, karşılaştığı

çözebilmesi, üretilen ürünün kalitesi ile ilgili sorumluluk alabilmesi ve

değişen şartlara

kazalarını

uyum

sağlayabilecek

teknik bilgi ve becerilere sahip olabilmesi,

en aza indirmesi, üretimde

performansa sahip
teknolojinin

olması

verimliliği arttırabilmesi

iş

gerekmektedir. Bu

yetiştirilmesi,

bilim ve

gözönünde bulundurarak yapılan bir mesleki

eğitimle

gereken teknik ara insangücünün

değişen koşullarını

hızla

olanaklı görülmektedir. lll

S.

AVRUPA BİRLİGİ'NDEKİ MESLEKİ-TEKNİK EGİTİM İLE
TÜRKİYE'DEKi MESLEKİ-TEKNİK EGİTİMİN
KARŞILAŞTIRILMASI

Avrupa
artmaktadır.

Birliği'nde

AB

Mesleki-Teknik

kapsamında

uygulanan

Eğitim

ve

öğretime

eğitim politikaları

ile

verilen önem gittikçe

çağın dönüşümüne

ayak

uyduran bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. İşgücünün gelişen çalışma hayatına
uyumu ve AB içinde serbest dolaşımı için mesleki-teknik eğitim, yetişkinlerin
sürekli

eğitim

AB

tarafından teşvik

eğitimi

ve

edilmektedir.

ll016 Milli Eğitim Şurası, s.81-82.

111 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Mesleki ve Teknik Eğitim Sisteminin İncclcnmcsi",

Mesleki ve Teknik

Eğitim

Raporu, Ankara, 29 Temmuz 199-J., s.l.
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işverenler eğitim kurumları

AB ülkelerinde
ihtiyaçları

yakından

takip eden

eğitim kurumları iş hayatının

işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla öğrenim

Türkiye'de ise
olan

AB iilkeleri

uyum yeterli

başta

eğitim harcamalarının

artırılmaktadır.

her geçen

karşılayabilecek,

esas olan

vasıflı

eğitimi sağlamaktadır.

sanayileşmiş

yiikseltmekte mesleki
eğitimin

daha iyi bir

sürekli

esnek müfredatlara sahip

öğrenci başına ellişen

eğitime ayrılan

bilgi ve beceri

eğitim

sistemlerini

mlifredatların değişen

için

eğitim

Eğitimde

reform

ihtiyaçlarını

uygulamaktadır.

çoğu

sisteminde ise bu esneklik bulunmamakta

Türkiye'deki

kaynak

yapıya ulaşabilmesi

gelişen

mlifredatlarla eğitim verilmektedir.

eğitim,

bir çok ülke

gerekmektedir.

iş piyasalarının

eğitim

kalmış

zorunlu

yıl

Türkiye'de mesleki

AB ülkeleri,

yıllık

görenlere gerekli

bilgili ve

değildir.

olmak üzere

fınansman kaynaklarının artırılması

gerisinde

kurup

eğitim kurumlarının kişilere kazandırdığı vasıflarla iş hayatının ihtiyacı

vasıflar arasındaki

Türkiye'deki

doğrudan bağlantılar

vasıflı işgüeli eğitiminin miifredatlarını oluşturmaktadırlar.

olan yüksek

Teknolojik gelişmeleri

ile

zaman

niteliğincieki

çağın

sekiz

seviyesinde olumlu etkiler yaratacaktır. Ancak

önceliklerine göre uyumlu bir yapıya

kavuşturulnıasıdır.

Türkiye'de genç nüfusu ve vasıfsız işgilcünii modern ve esnek mesleki eğitim
miifredatlar ile bilgi, beceri sahibi ve üretken

kılmak çağı yakalamanın

temel hareket

noktası olmalıdır.

AB ülkelerinde bireyler mesleki tercihlerini belirleme konusunda rehberlik
hizmeti veren kurum ve
hizmeti bireylere

kuruluşların desteğini almaktadır.

olduğu

kadar

açısından yardımcı olmaktadır.

ulaşmıştır.

Buna

rağmen

işvereniere

de

Türkiye'de ise,

Mesleki

eğitimde

rehberlik

işgüeli ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri
vasıflı işgücü ihtiyacı

yüksek boyutlara

özellikle gençlerin mesleki yönlendirme hizmetine yeterince

önem verilmemektedir. İşgücü ihtiyaçlarının arz-talep dengesi paralelinde
yönlendirilmesi ve rehberlik

organizasyonlarının işgüeli piyasası

ve

eğitim kurumları
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arasındaki

koordinasyonu

sağlaması

Türkiye' deki mesleki rehberlik hizmetlerini

geliştirecektir.

AB'nin

tasarladığı gelişme planı

çerçevesinele

Birliğe

tam üye

adayı

ülkelerin

ekonomik ve sosyal yönden AB ülkeleri seviyelerine yükseltilmeleri gerekmektedir.
Bunun bir parçası olarak eğitimele

yapılınası

gereken reform

girişimleri

tam üye

adayı

ülkelerde AB kaynaklı mali yardımlada uygulamaya başlanmıştır. Özellikle mesleki
eğitim

ve

öğretim alanında yapılan

standartlarına yaklaşmasında

önemli

reformlarla tam üye

aşamalar kaydedilmiştir.

adayı

ülkelerin AB'nin

Türkiye'nin de daha fazla

zaman kaybetmeden benzer atılımlar içine girmesi gerekmektedir.

AB'nin
gelişme

eğitim programiarına

mesleki

Türkiye'nin de

eğitimin geliştirilmesi

V inci II 2000-2006"

programı

olmuştur.

katılmasını

kabul

26 Nisan 1999' da AB Bakanlar
etmiştir. Programın

(1995-1 999), sadece AB üye ülkeleri ile üç Avrupa Ekonomik
açık

iken, ikinci dönem bu üyelerin

konusunda ilk olumlu

ve desteklenmesine yönelik olan "Leonarda Da

ile ilgili

Konseyi, Türkiye'nin de programa

katılınası

yanısıra

Türkiye'nin de içinde yer aldığı AB tam üye

Alanı

birinci dönemi

(AEA) ülkesine

tüm AEA üyelerini, EFfA'ya ve

adaylığına hazırlanan

ülkelerin

katılımına

açılmıştır. 112

112 MHenyum Eşiğinde Mesleki Eğitim ve Öğretim, Mess Yayınları. s.l55-156.
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SONUÇ
21. yüzyıl bilim, teknoloji ve bilgi
gelişen

ve yenilenen bilgi, iletişim ve

zorunlu sonucudur.
sahip nitelikli

Gelişen

işgüeli

ise mevcut
sahibi

ön plana

Bilgi toplumunun

gelişınesine

çağının

çıkaran

hızlanan

tekonolojileri ile

modern

olmaksızın çalışınaya başlaması

üretim süreçleri gerekli bilgi

ihtiyaç

işgücüne

ilkokul

ihtiyaç

açıktır.

ınezunudur.

Rekabetçi pazar taleplerini
yetiştirilmesi

Türkiye'de

Gençlerin hiçbir

vasıf

düşürınektedir.

Bu

şansı açısından

da

karşılayacak vasıflı

ve

Türkiye'nin

kalkınına hızı

önem taşımaktadır. Bu doğrultuda eğitim sisteminin yapısı, işgüciinii çağımızın

gelişen koşullarının yarattığı

hazırlayacak

yeni mesleklere

öğrenme kavramına dayandırılınalıdır.

yetenekleri

giincelleştirebilen,

yapılanmalıdır.

Bu

sağlanmalı, eğitim,

ve teknik

bilgi,

uzmanlaşmış

duyınaktadır.

üretimin hacim ve kalitesinide

uyumlu, motivasyonu yüksek bireylerin

boyu

donanıınına

vardır.

durumun ulusal sanayinin dünya Ulkeleri sanayileri ile rekabet

açısından

sürekli

rekabet ortaınının

gereksinimi olan birden fazla dalcia

işgücünün yarısından fazlası

olumsuz sonuçlar doğurduğu

yaratılması,

artırmaktadır. Çağın yakalanınasında çalışanların;

talebini

Türkiye ekonomisi bilgi
işgüciinü

ulaşım

hızla değişen

ve

mesleki yetenek ve becerilerinin

nitelikli

çağıdır.

yapılanma

işgücü piyasası arasında
gelişmeler

içinde mesleki ve teknik

programları

ve Türkiye'nin
kurumları,

geliştirilınelidir.

eğitimi geliştirme

ile

faaliyetleri

ort~

eğitimde;

arasında

denge

işe yerleştirme

etkin bir koordinasyon ve

türleri ile ilgili olarak kamu
ve programlar

ve

eğitim

sistemi; beceri ve

üretken ve verimli bireyler yetiştirecek biçimele yeniden

istihdam ve meslek standartları

eğitim kurumları

Diinyada ki

Tiirkiye'de

ilkeleri esas olarak, hayat

okul-sanayi

işbirliği

kurulmalıdır.

Mesleki

hizmeti veren birimler ve

işbirliği kurulması sağlanmalıdır.

vadeli hedefleri

doğrultusunda

özel kesim ve üniversitelerin

yeni meslek

işbirliği

ile politika

Devlet gözetiminde özel kesimin mesleki ve teknik

teşvik

edilmelidir. Kamu ve özel kesimde, örgiin mesleki

teknik eğitimin finansman yönlinden desteklenmesine önem verilmelidir.
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Mesleki
yerleştirilmesi

eğitimin geliştirilmesi,

ve

eğitimde

çağdaş

eğitim kavramının çalışına hayatına

esnek yapılandırma Türkiye için

Türkiye'sini yaratmak, ancak insan
ve değerlendiren

hayat boyu

kaynağının

şarttır. Geleceğin aydınlık

bilgisini ve yeteneğini sürekli

bir eğitim sistemi ile mümkündür.

geliştiren
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