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ÖZET 
 

Mesleki ve teknik eğitim, bir ülkenin hem ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik kalkınması 

bakımından hem de eğitim-istihdam-üretim üçlü sacayağıyla sektörle entegrasyonu açısından 

merkezi bir öneme sahiptir. Ekonomideki orta gelir tuzağından çıkışın anahtarı, mesleki 

eğitimdeki köklü dönüşümden geçmektedir. 1-3 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan 20. 

Millî Eğitim Şurası’nda Türk Millî Eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek 

amacıyla “Eğitimde Fırsat Eşitliği” başlığı altında “Okul Öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretimde 

Fırsat Eşitliği”, “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” ve “Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi” 

olmak üzere üç ana gündem konusu bulunmakta olup, Şuraya katkı sunmak üzere hazırlanan 

bu çalışmada “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” konusuna odaklanılmıştır. Çalışmada; kısaca 

mesleki ve teknik eğitiminde mevcut durum, bazı ülkelerdeki uygulamalar ile 2023 vizyonuna 

değinilerek “Mesleki ve Teknik Eğitimin İyileştirilmesi” konusunda ülkemizin önde gelen iki 

önemli sivil toplum kuruluşu olan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) ile 

Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) İstanbul Şubelerinin görüş ve önerilerine yer 

verilmiştir. 

 

GİRİŞ 
 

Mesleki ve teknik eğitim, bireylere belirli meslek alanlarında çalışmaları için gerekli bilgi ve 

becerileri kazandırmayı amaçlayan yaygın, örgün ve informal olarak verilebilen bir eğitim 

türüdür. Bu eğitim türünde, bireylerin almış oldukları eğitim sonucunda edinmiş oldukları 

mesleki bilgi ve becerilerini çalışma hayatlarında kullanmaları amaçlanmaktadır (Yazar ve 

Köroğlu, 2020). Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre mesleki eğitim, “mesleğin 

gerektirdiği becerilerin geliştirilmesi için alana dair, teorik bilgiyle uygulamalı yetiştirmeyi 

içeren, bireyler için bir iş, çalışma alanı ya da meslek için hazırlamaya yönelik öğretim” 

olarak tanımlanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise mesleki eğitimi, “bireylerin 

yetenek kazanması ya da yeteneklerini geliştirmesi amacıyla planlanmış, belirli bir öğrenme 

amacı olan eğitim faaliyetlerinin tamamı” şeklinde tarif etmiştir. Mesleki ve teknik eğitim, 

günümüzde hem bireyler hem de içtimai hayat açısından kritik bir öneme sahiptir. 

Sanayileşmeyle beraber üretim ilişkilerinin zorunlu olarak farklılaşmasıyla mesleki ve teknik 

eğitim, çeşitli düzeylerde ve üretim ilişkilerini de dikkate alarak yapılandırılmış ve değişen 

koşullara göre zaman zaman yeniden kurgulanmıştır (Yıldırım ve Çarıkçı, 2017). 

 



 
 

 

Ülkemizde mesleki ve teknik eğitim, 12. yüzyıldan 18. yüzyıl sonuna kadar geleneksel 

usullerle esnaf ve sanatkâr teşkilatlarınca yürütülmüştür. Selçuklularda “ahilik” adıyla kurulan 

esnaf ve sanatkâr teşkilatı, Osmanlı döneminde de bir süre devam etmiş ve daha sonra “lonca” 

ve “gedik” teşkilatlarına dönüşmüştür. Mesleki ve teknik eğitim alanında modern anlamdaki 

ilk girişimler, 18. yüzyılda orduyu teknolojik açıdan modernize etmek amacıyla 

mühendishanelerde başlatılmıştır (Cice, 2019). Günümüzde ise mesleki ve teknik eğitimin 

bireylere iş güvencesi, düzenli ve ortalamanın üzerinde bir gelir, yatay ve dikey mesleki 

hareketlilik sağlanması, özgüven ve kendine saygısının artması ve kendi geleceğini 

kurabilmesi gibi birçok bakımdan avantajlar sağlamıştır. Ülkemizin stratejik açıdan rekabet 

gücünün artırılmasında, genel eğitimle birlikte mesleki ve teknik eğitimin önemi tartışılmaz 

bir düzeydedir. Bu bağlamda, mesleki ve teknik eğitim almış kalifiye elemanların stratejik iş 

gücü olarak tanımlanması son derece yerinde ve önemli bir yaklaşımdır (Yıldırım ve Çarıkçı, 

2017). 

 

Ülkemizdeki mesleki ve teknik okulların, sanayi toplumunun gerektirdiği daha mekanik ve 

orta ölçekli bir teknolojiyle yürümesi mümkün değildir. Bu okulların yüksek teknolojiye dair 

yeni bir hikaye oluşturması gerekmektedir. Bu hikaye ülkemizin hikayesi ve birlikte yazılması 

gereken bir hikayedir (NTV, 2019). Bu hikayenin mümkün olması için devlet-aile-öğrenci 

bağlamında köklü bir paradigma değişikliğine ve sürdürülebilir bir eğitim ve öğretim ve 

istihdam politikasına ihtiyaç vardır. Ekonomideki orta gelir tuzağından çıkışın anahtarı 

mesleki ve teknik eğitimdeki bakış açısındaki dönüşümden geçmektedir.  

 

Bu çalışmada 1-3 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan 20. Millî Eğitim Şurası’ndaki gündem 

konularından biri olan “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” konusuna odaklanılmıştır. Bu 

bağlamda “2023 Eğitim Vizyonu”, “11. Kalkınma Planı (2019-2023)” ve “Türkiye’de 

Meslekî ve Teknik Eğitimin Görünümü Raporu” incelenmiş; kısaca mesleki ve teknik 

eğitiminde mevcut durum, bazı ülkelerdeki uygulamalar, 2023 vizyonuna değinilerek; 

“Mesleki ve Teknik Eğitimin İyileştirilmesi” konusunda ülkemizin iki güzide sivil toplum 

kuruluşu olan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) ile Teknik Elemanlar 

Derneği (TEKDER) İstanbul Şubelerinin görüş ve önerilerine yer verilmiştir. 

 

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MEVCUT DURUM 
 

2023 Eğitim Vizyonu ekseninde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’de 

Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü” adlı raporda mesleki ve teknik eğitimin, 

ortaöğretim içindeki payının %30-40’lar seviyesinde olması, mesleki ve teknik eğitim 

alanındaki eksikliğin ciddiyetini belirgin şekilde gözler önüne sermektedir (MEB, 2018; Özer, 

2018; Cice, 2019). Söz konusu rapor incelendiğinde, 2014-2015 eğitim-öğretim yılından 

2018-2019 eğitim-öğretim yılına kadar uzanan süreçte, aşamalı olarak her yıl mesleki ve 

teknik eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenci sayılarında belirgin bir şekilde azalma 

dikkat çekmektedir. Son yıllardaki bu gerileme, mesleki ve teknik eğitim politikalarındaki 



 
 

 

yanlışlıklara da dikkate çekmektedir. Bu başarısızlığın ardındaki en önemli faktörlerden biri, 

Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim kurumlarının akademik başarı düzeyi çok düşük 

öğrencilerin okumak zorunda olduğu eğitim kurumları olarak algılanmasıdır. Bu algı başarılı 

mesleki eğitim politikaları aracılığıyla ortadan kaldırılmadan mesleki eğitimde istenen 

hedeflere ulaşmak pek mümkün gözükmemektedir (Cice, 2019). Mesleki ve Teknik Anadolu 

Liselerine yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısındaki düşüş, ortaöğretime geçiş sistemindeki bazı 

değişikliklerden kaynaklanmaktadır. 2014-2015 yılında ilk defa uygulanan Temel Eğitimden 

Ortaöğretime Geçiş sistemi sonucunda, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine kayıt yaptıran 

öğrenci sayısında büyük bir artış olmuştur. Ancak sonraki yıllarda başta Anadolu Liseleri 

olmak üzere diğer okul türlerindeki kontenjanlar artırıldıkça, Mesleki ve Teknik Anadolu 

Liselerine yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısında bir miktar düşüş söz konusu olmuştur (Özer, 

2018).  

 

2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibarıyla mesleki ve teknik eğitim veren bu okulların 

tamamında bir milyon 987 bin 282 öğrenci eğitim görmekte olup bu sayı ortaöğretimde 

eğitim gören toplam öğrenci sayısının %35’ine karşılık gelmektedir (Özer, 2018). Milli 

Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından “Milli Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2020-2021” 

verilerine göre ortaöğretimdeki 6 milyon 318 bin 602 öğrencinin 3 milyon 920 bin 83’ü genel 

liselerde, 1 milyon 731 bin 556'sı mesleki ve teknik liselerde, 666 bin 963'ü de imam hatip 

liselerinde eğitim görmektedir (AA, 2021). 2020-2021 verilerden görüldüğü üzere mesleki ve 

teknik eğitiminde öğrenim gören öğrenci sayılarında düşmenin devam ettiğidir. 

 

DÜNYADA MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM UYGULAMALARI1 
 

Farklı ülkelerde kariyer ve teknik eğitim (career and technical education), meslekî eğitim 

(occupational education), teknik eğitim (technical education), meslekî ve teknik eğitim ve 

uygulama (technical and vocational education and training) olarak da isimlendirilen meslekî 

ve teknik eğitime atfedilen önem, ekonomilerin ve pazarların küreselleşmesiyle birlikte 

önemli ölçüde artmıştır. İnsan kıymetleri ve sektör ihtiyaçlarının farklılaşması ile meslekî ve 

teknik eğitimin kurgusu ve uygulanma şekli ülkelere göre çeşitlilik kazanmıştır (MEB, 2018). 

Yaygın olarak dünyada mesleki ve teknik eğitim uygulamalarında 3 farklı uygulama öne 

çıkmaktadır. Bu uygulamalar:  

1. Okul Merkezli: Tam zamanlı mesleki ve teknik eğitim okul bünyesinde 

gerçekleştirilmektedir.  

2. İşletme Merkezli: Tam zamanlı eğitimin işletmede sürdürüldüğü mesleki ve teknik 

eğitim modelidir. Bu model çıraklık eğitimi kapsamında tam zamanlı olarak işletmelerde 

sürdürülmektedir.  

                                                            
1 Bu kısımdaki bilgiler ağırlıklı olarak MEB’in hazırlamış olduğu “Türkiye’de Meslekî ve Teknik Eğitimin 

Görünümü” raporundan derlenmiştir.  



 
 

 

3. Dual Sistem: İşletme-okul işbirliğine dayalı mesleki ve teknik eğitim modelidir. İki 

modelin karması olarak tanımlanabilecek olan bu model, okul-işletme ortaklığına 

dayalıdır. 

Bu üç uygulama/model farklı boyutlarda Türkiye’de mesleki eğitim sistemi içerisinde 

uygulanmaktadır (Yıldırım ve Çarıkçı, 2017). 

 

Almanya Örneği: Federal bir devlet yapısına sahip olan Almanya’da eğitimin yapısı ve 

yönetimiyle ilgili sorumluluklar eyaletler tarafından üstlenilmektedir. Devlet, işletmeler ve 

pazar arasında oluşturulan yoğun etkileşim geçmişten bu yana Almanya’nın etkin bir meslekî 

eğitime sahip olmasını sağlamaktadır (MEB, 2018).  

 

Almanya’da okul ve mesleki eğitim ortamları daha işlevsel kullanılarak meslekî eğitim ikili 

bir yapıda başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Almanya’da mesleki eğitim yapan okullar, 

kategorik olarak iki farklı bölüme ayrılmıştır. Bu bölümlerden ilki, okulun ilk yılını 

kapsamaktadır ve öğrencinin isteğine, mesleki eğilimine bağlı olarak tam zamanlı yada yarı 

zamanlı olarak tamamlanabilmektedir. Uzmanlaşma aşamasında, işletmelerin talepleri dikkate 

alınarak gerçekleştirilen mesleki eğitim, Alman mesleki eğitiminin başarısında önemli bir 

diğer faktör olarak dikkat çekmektedir. Almanya’da mesleki eğitime ayrılan öğrenciler, 14 

yaş civarında başladıkları mesleki eğitim sürecinde öncelikle işgücüne, isterlerse 

yükseköğrenime de devam edebilirler (Yıldırım ve Çarıkçı, 2017). 

 

İkili (dual) bir sistemde öğrencilerin akademik ve meslekî eğitimleri net bir şekilde 

ayrılmakta, meslekî ve teknik eğitim kapsamında öğrenciler genel akademik dersler ve 

meslekî dersleri birlikte almaktadır. Öğrencilere haftada bir ya da iki gün meslekî okullarda 

alanlarına ilişkin teorik dersler, ekonomi, sosyal bilimler, yabancı diller ve diğer ana 

disiplinlerde eğitim verilmektedir. Haftanın diğer günlerinde ise çeşitli işletmelerde alanlarına 

ilişkin işbaşı eğitimi verilen öğrencilere alan çalışanlarında maaşlarının yaklaşık %30’u kadar 

ücret ödenmektedir. İkili sistemin önemli bir özelliği, işbaşı eğitime odaklanılması nedeniyle 

okul ile özel sektör kuruluşları arasında sıkı bir etkileşim içinde olması gerekliliğidir (MEB, 

2018). 

 

Otomasyon sistemlerinin birçok sektörde hızla yaygınlaşması, işbaşı eğitimini merkeze koyan 

meslekî eğitimde sınırlılıklara yol açmaktadır. Süreçlerini otomasyon ile güncelleyen birçok 

kuruluş, zaman içinde daha az meslekî eğitim gören öğrenci kabul etmektedir. İstihdam 

edilme oranları açısından önemli bir fırsat sunan ikili sistemde gerçekleştirilen yoğun işbaşı 

eğitim ve mevcut müfredatlar nedeniyle akademik açıdan düşük başarı gösteren öğrencilerin 

sisteme girmesinin zorlaşması Alman meslekî eğitim sisteminin zayıf noktalarından biri 

olarak gösterilmektedir (MEB, 2018). 

 



 
 

 

Malezya Örneği: İlk meslekî ve teknik eğitim okullarının 1890’lı yıllara dayandığı Malezya, 

son yıllarda ekonomik açıdan Asya bölgesinin en hızlı büyüyen ülkelerinden birisidir. 

Malezya’da meslekî ve teknik eğitimin amacı öğrencilerin işbaşı eğitim yaparak meslekî 

becerileri kazanması olarak tanımlanmış, akademik becerilerin geliştirilmesine odaklı genel 

eğitimden farklı olduğu vurgulanmıştır. Meslekî ve teknik eğitim yapılandırılırken bireyleri 

beceri düzeylerine göre sekiz grupta toplayan Ulusal Meslekî Beceri Standartları (National 

Occupational Skill Standard, NOSS) dikkate alınmıştır. Bu standartlar çerçevesinde bireyler 

sahip oldukları bilgi ve becerilere göre ilk iki düzeyde operasyon ve üretim yapabilmekte, üç 

ve dördüncü düzeylerde kontrolör ve süpervizör olarak çalışabilmekte, beşinci düzey ve 

üzerinde ise yönetici niteliği kazanmaktadır. Meslekî eğitim alan öğrenciler ve mezunlar, 

kuramsal ve işbaşı eğitimlerinin düzeylerine göre standartlar çerçevesinde istihdam 

edilmektedir. Meslekî ve teknik eğitime yönelik toplumsal algının olumsuz olması ve 

öneminin henüz işverenler tarafından yeterince anlaşılamaması Malezya’da meslekî eğitimin 

gelişimini yavaşlatmaktadır. Toplumun gözünde meslekî eğitimin rolü, akademik performansı 

düşük olan öğrencilerin meslekî okullar aracılığıyla iş bulabilir hale getirilmesi ve okul 

terklerinin engellenmesidir. Öğrencilerin alacakları meslekî eğitimin ülke ekonomisinin 

gelişimi ve kişisel istihdam fırsatları açısından ne kadar stratejik bir role sahip olduğu henüz 

anlaşılamamıştır. Malezya’da meslekî eğitimle ilgili diğer bir sorun, meslekî eğitimin devlet 

ve özel kuruluşları tarafından farklı şekillerde ve enstitülerde gerçekleştirilmesi dolayısıyla 

standart bir yapıya sahip olmamasıdır. İhtiyaçlar doğrultusunda şekillenen ve öğrencilere 

sunulan eğitimlerin yapısındaki çeşitlilik öğrenciler ve velilerin okul tercihlerinde zorluk 

yaşamalarına neden olabilmektedir. Aynı alanda eğitim veren devlet okulları ve özel kurumlar 

sundukları fırsatlar ve eğitim süreçleri açısından büyük farklılıklar gösterebilmektedir (MEB, 

2018). 

 

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN 2023 VİZYONU 
 

2023 Eğitim Vizyonunda (MEB, 2018), mesleki eğitimin iş dünyasının desteklerinden 

bağımsız düşünülemeyeceği ve özel sektörün mesleki eğitim kurumu açma konusunda 

destekleneceği üzerinde durulmuştur (Cice, 2019). Aynı doğrultuda 11. Kalkınma Planı 

(2019-2023)’nda “Özel mesleki ve teknik okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik destek 

ödemeleri sağlanacak, özel sektörün okul açmasına yönelik yatırım teşvikleri artırılacak ve 

OSB’ler başta olmak üzere özel mesleki ve teknik okul sayısı ve çeşitliliği artırılacaktır.”  ve 

“Özel sektörün özel mesleki eğitim merkezi kurabilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi 

yapılacaktır.” ifadelerine yer verilmiştir.  

 

MEB tarafından hazırlanan “Türkiye’de Meslekî ve Teknik Eğitimin Görünümü” raporunda; 

“Meslekî ve teknik eğitime atfedilen değerin artırılması sağlanacak”, “Meslekî ve teknik 

eğitimde rehberlik, erişim imkânları artırılacak”, “Yeni nesil müfredatlar geliştirilecek”, 

“Eğitim ortamları ve insan kaynakları geliştirilecek”, “Yurt dışında yatırım yapan iş 

insanlarının ihtiyaç duyduğu meslek elemanları yetiştirilecek”, “Meslekî ve teknik eğitimde 



 
 

 

eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecek” ve “yerli ve millî savunma sanayinin ihtiyaç 

duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirilecek” stratejik hedefleri belirlenmiştir (MEB, 2018). 

Ayrıca tüm alanlarda sektörle iş birliğini güçlendirmek amaçlanmış ve bu kapsamda her iş 

birliğinin beş boyutu kapsamasına çalışılmıştır. Bunlar, iş birliği yapılan alanda %100 

istihdam veya istihdam kolaylığı sağlanması, iş yeri eğitiminin sektörde gerçek iş ortamında 

yapılmasına destek verilmesi ve sektördeki uzmanların alan ve dal derslerine girmelerinin 

sağlanması, müfredatın birlikte güncellenmesi ve öğrencilere burs desteğinin sağlanması 

şeklindedir (Özer, 2018). 

 

“MESLEKİ EĞİTİMİN İYİLEŞTİRİLMESİ” İÇİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 
 

MEB’in hazırladığı “Türkiye’de Meslekî ve Teknik Eğitimin Görünümü” raporunda 

“Önceliklendirilmiş Sorun Alanlarında”; “Meslekî ve teknik eğitime yönelik toplumsal 

algıdan kaynaklanan sınırlılıklar, “Akademik programların yoğunluğundan kaynaklanan 

sınırlılıklar”, “Meslekî yükseköğretim programlarına (lisans ve önlisans) geçişteki 

sınırlılıklar”, “Alan ve dalların öğretim sürelerinden kaynaklanan sınırlılıklar”, “Meslekî ve 

teknik eğitim öğrenci ve mezunlarına yönelik izleme ve değerlendirme sisteminden 

kaynaklanan sınırlılıklar”, “Öğretmenlere sunulan işbaşı eğitim fırsat ve imkânlarından 

kaynaklanan sınırlılıklar”, “Sektörlerle iş birliği fırsat ve imkânlarına ilişkin sınırlılıklar”, 

“Meslekî rehberlik ve kariyer sisteminden kaynaklanan sınırlılıklar”, “Eğitim-öğretim 

ortamlarının teknolojik donanım yapısından kaynaklanan sınırlılıklar”, “Ulusal meslek 

haritasının olmamasından kaynaklanan sınırlılıklar”, “Meslekî ve teknik ortaöğretim 

kurumlarında döner sermaye kapsamındaki faaliyetlerde mevzuattan kaynaklanan 

sınırlılıklar”, “Öğrencilere sunulan yabancı dil hizmetinin yapısından kaynaklanan 

sınırlılıklar” ve “Öğretmenlerin meslekî yeterliliklerindeki sınırlılıklar” olarak 13 başlıkta 

incelenmiştir. Ayrıca 22 maddede “Meslekî ve Teknik Eğitim Hizmetine İlişkin Geliştirmeye 

Açık Alanlar” da belirtilmiştir (Ek-1). Bu tespitler ağırlıklı olarak doğru olmakla beraber bir 

kısım eksikliklerde mevcuttur.  ESAM ve TEKDER olarak “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” 

için sunulan öneriler, 19 başlıkta aşağıda verilmiştir. 

 

1. Teknik öğretmen yetiştiren fakültelerin/bölümlerin olmaması konuya bakışla ilgili 

temel bir sorundur. Teknik öğretmen yetiştiren fakülte/bölümlerin açılması, bu 

okullardan mezunların yetişmesine kadar doğacak ihtiyacın en az 3 yıllık uygulamalı bir 

tecrübeye sahip üniversitelerin ilgili 4 yıllık teknik bölümlerinden mezun olması gerekir.  

2. Meslek lisesi algısının yetkililer tarafından “memleketin taşıyıcı meselesi” olarak 

benimsenmesi ve buna yönelik gerekli adımların atılması ve velilerin yönlendirmesi 

sağlanmalıdır: İlgisi merakı olan öğrencilerin lisede mesleki eğitime yönlendirmenin 

ileriye dönük istihdam oranını arttırıcı ve işsizlik oranlarını düşürücü etkisi ile kalifiye 

eleman ihtiyacını da karşılayarak çift taraflı bir fayda sağlayacağının uygulama ve 

teşviklerle sağlanması stratejik bir çalışmadır.  



 
 

 

3. Ufki devletçilik yaklaşımı ile yaygın ve süratli kalkınma amacıma yönelik olarak 

“Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarının” bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek 

yapılandırılması gerekir: Ekonomideki orta gelir tuzağından çıkışın anahtarı mesleki ve 

teknik eğitimdeki bakış açısındaki dönüşümün geçmektedir. Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının birlikte oluşturacakları bir kurul; öncelikle mevcut 

meslek liseleri ve bölge planlarını detaylı inceledikten sonra yerinde durum tespiti ve 

eylem planı bağlamında tüm illerin ve meslek liselerinin yerinde incelemesiyle bölgedeki 

mesleki eğitimin yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Bu uygulama devreye alınıncaya kadar 

sanayi bölgeleri ile liselerin eşleştirilip alanlarına göre stajyer ve iş istihdamı yapan 

kurum/kurululara avantajlar/destekler sağlanması uygulanması yaygınlaştırılabilir.  

4. Mesleki eğitime başlama yaşı ve kademesinin ortaöğretimden başlatılması gerekir: 

Mesleki liselerin ortaokul kısmı açılmalıdır. Beceri ve yetkinliklerin erken yaşlardan 

itibaren geliştirilmesi ve iyileştirilmesi hedef seçilmelidir. 

5. OSB ve diğer sanayi bölgelerinin sürece etkin olarak dahil edilmesi gerekir. Bu 

bağlamda OSB’lerin içerisinde meslek liselerinin yapılması ve atölye çalışmalarının 

firmalarda yaptırılması ile mesleki ve teknik eğitim okul ve öğrencilerinin kontrollü bir 

şekilde fabrika/işyeri ortamına taşınması sağlanmalıdır.  

6. Meslek liselerinde okuyacak öğrencilere burs ve asgari ücret desteği sağlanmalıdır: 

İlk yıl asgari ücretin 1/5, diğer yıllarda ise yarısı olacak şekilde öğrencilere destek 

verilmelidir. Buna koşut olarak beceri gelişiminin takip edilmesi ve mezun olan 

öğrencilerin mezuniyet sonrası sektörde kalma isteklerinin ve 

yetkinliklerinin/olanaklarının geliştirilmesi gerekir. 

7. Meslek lisesi öğretmenlerinin eğitim ve beceri kabiliyetleri ile birlikte eğitim 

müfredatının ve eğitim materyallerinin güncelliği ve yeterliliğinin sağlanması 

gerekmektedir. Teknik öğretmenler, güncel teknolojik düzeyin gereklerine uygun olarak 

kısa, orta ve uzun vadeli hizmet içi eğitimlere alınarak donanımlandırılmalıdır. 

8. Başta meslek liseleri olmak üzere üniversitelerimizde verilen eğitim ve öğretim, 

sektörlerin beklentilerini karşılayacak düzeyde değildir. Sektörlerde talep gören 

nitelikler ve beklentiler okullar tarafından karşılanamamaktadır. Buradaki asimetrik 

yapının değiştirilmesi gerekmektedir. Bu konu öğretmen-müfredat-atölye-öğrenci 

denkleminde dikkate alınmalıdır. 

9. Mesleki liselerde %30’lara varan terk oranları söz konusu olmaktadır. Diğer liselerle 

karşılaştırıldığında bu oldukça yüksek bir değerdir. Öğrencilerin doğrudan doğruya iş başı 

eğitime yöneleceği, sanki iş hayatı başlıyormuş gibi işin içine gireceği, bundan da para 

kazanacağı, SGK ile ilişkilendirileceği, askere alma ve askerlik sürecinde normal liselere 

göre daha cazip imkânlar tamamlayıcı hususlardır.  

10. Okunulacak bölümlere göre uygun yabancı dilin öğretilmesi ve mesleki yabancı dil 

derslerinin müfredata dahil edilmesi gerekir.  

11. Atölyelerin fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerekir: Verilen mesleki derslerle ilgili 

materyaller okul envanterlerinde bulundurularak, uygulama yapma imkanı sunulmalıdır. 



 
 

 

12. Öğretmenlerin sanayi tecrübe düzeylerinin geliştirilmesi gerekmektedir: Belli 

periyotlarla teknik öğretmenlerin sanayi tecrübesi kazanmaları sağlanmalıdır.   

13. Meslek lisesini tercih eden öğrencilerden yeterli seviyede olmayanların bir komisyon 

tarafından yapılacak incelemelerle mutlaka ayrıştırılarak; meslek liseleri yerine, 

mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilmesi gerekir. 

14. Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının esnaf özelliklerinin geliştirilmesi gerekir: Bu 

bağlamda ahilik ahlakının ve manevi değerlerin öğrencilere verilmesi gerekir (Ders olarak 

“Meslek Ahlakı/Etiği” gibi dersler müfredata dahil edilebilir). 

15. Teknik öğretmenlerin, nitelikli teknik geziler ile sanayinin durumunun ve ihtiyacının 

görülmesi sağlanmalıdır. 

16. Sanayi ile işbirliği yapılarak istihdam garantili meslek programları 

yaygınlaştırılmalıdır.  

17. Yenilikçi mesleki eğitim sistemi ile tescil ve patent başvurularının teşvik edilmesi 

sağlanmalıdır. Bu tip bir çalışma için yarışmalar düzenlenerek, motive edici ödül 

sistemleri ile çalışmanın katılımcı düzeyi artırılmalıdır. 

18. Meslek yüksek okulların MEB’e entegre edilerek, mesleki ve teknik liselerle birlikte 

bir bütün oluşturacak şekilde yapılandırılmalıdır. 

19. Tarım ve Orman Bakanlığı da sürece dahil edilerek bilinçli ve bilimsel tarım ve 

hayvancılığın yapılması için köklü girişimler yapılmalıdır: Kırsalda yaşayan nüfusun 

yaş ortalamasının düşürülmesi ve dolayısıyla göçün engellenebilmesi için kırsal kesimde 

doğan gençlerin; atadan gelme bilgilerin ötesinde bilim ve teknoloji ile donatılıp hem 

kazançlı hem verimli hem de günümüz koşullarında tasarruflu üretime sevk edilecek 

uygulamalara öncelik verilmelidir. 

 

SONUÇ 
 

Mesleki ve teknik eğitim, ülkemizin ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik kalkınması 

bakımından hayati bir öneme sahiptir. Bu okullarda eğitim almış kalifiye elemanların stratejik 

iş gücü olarak tanımlanması bu önemi pekiştirici bir husustur. Bu bağlamda mesleki okulların, 

sanayi toplumunun gerektirdiği daha mekanik ve orta ölçekli teknolojik anlayıştan 

kurtarılarak; çağın gereklerini karşılayan, yüksek teknolojiye dair yeni bir hikayesi olan 

kurumlara dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu hikaye ülkemizin atılım hikayesidir ve birlikte 

yazılması gereken bir hikayedir. Aynı zamanda ekonomideki orta gelir tuzağından çıkışın da 

anahtarıdır. Bu hikayenin mümkün olabilmesi için devlet-aile-öğrenci-istihdam bağlamında 

köklü bir paradigma değişikliğinin ve sürdürülebilir bir eğitim-öğretim politikasına ihtiyaç 

vardır. Bunun ilk adımı olarak ta bu kurumları akademik başarı düzeyi düşük öğrencilerin 

okuduğu/okutulduğu düşüncesinden ve algısından kurtarmaktır. Ek olarak öğrenci terk 

oranlarını düşürmek, okuduğu bölüm doğrultusunda mesleğini icra edebilecek iklimi ve 

altyapıyı oluşturmak, bunları tamamlayıcı olarak istikrarlı ve sürdürülebilir politikalar 

belirlemektir.  

 



 
 

 

Bir başka hususta bilgi, bilim ve teknolojinin yalın halde gelmediği konusudur. Bunların 

arkasında onu besleyen ve üreten bir dünya görüşü bulunmaktadır. Bunlar alındığında bir 

paket olarak yani hem bilgi, hem dünya görüşü, hem ahlak hem de davranış kodları olarak 

alınmaktadır. Yani bilginin ve teknolojinin arkasında onun üretildiği bir değerler sistemi 

bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerimizin kimliğini ve değer anlayışını  

koruyarak, bu devasa bilgi ve teknoloji birikimiyle nasıl temas kuracağı noktasında da 

çalışmalar yapmalıdır. Bunun için özgün bir eğitim-öğretim felsefesine ihtiyaç vardır.  Ayrıca 

çözümlemeler yapılırken, “mevcut durum içinde modelleme/yaklaşım” ve “olması gereken 

ideal duruma yönelik modelleme/yaklaşım” şeklinde iki veçhesi olan bir yöntemle yol 

alınmalıdır. 

 

Bu çalışmada 11. Kalkınma Planı (2019-2023), 2023 Eğitim Vizyonu ve Türkiye’de Meslekî 

ve Teknik Eğitimin Görünümü Raporları incelenmiştir. Eksikleri olmakla birlikte kalkınma 

planı ve raporlarda konunun ehemmiyetinin yeterli düzeyde tespit edildiği ve anlaşıldığı tespit 

edilmiştir. Bu tespitleri hem pekiştirici hem de eksiklerini giderici bir yaklaşımla 01-03 Aralık 

2021 tarihinde yapılacak olan 20. Millî Eğitim Şurası’nın konularından biri olan “Mesleki 

Eğitimin İyileştirilmesi” başlığında ülkemizin iki güzide sivil toplum kuruluşu olan 

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) ile Teknik Elemanlar Derneği 

(TEKDER) İstanbul Şubelerinin görüş ve önerileri 19 başlıkta toplanmış ve sunulmuştur. 

 

01-03 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan 20. Millî Eğitim Şurası’nın ülkemiz ve insanlığa 

hayırlı olması dileriz. 
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Ek -1: Meslekî ve Teknik Eğitim Hizmetine İlişkin Geliştirmeye Açık Alanlar (MEB, 2018) 
 

1. Sektörün meslekî ve teknik eğitim süreçlerinde daha fazla yer almasının sağlanması,  

2. Meslekî ve teknik eğitim mezunlarına istihdamda öncelik verilmesi ve meslekî eğitim alanları ve 

seviyelerine göre farklı ücret uygulanması,  

3. Meslekî ve teknik eğitimde ulusal düzeyde sektörel iş birliği protokolleri ve proje yarışmalarının 

sayısının artırılması,  

4. Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanan Anadolu meslek programının akademik 

ders yoğunluğunun azaltılması, 

5. Meslekî ve teknik eğitim mezunlarının kendi alanlarında yükseköğretime geçişlerini sağlayacak 

bütünleşik bir yapının kurulması,  

6. Meslekî ve teknik eğitim mezunlarının izlenmesini sağlayacak bir yapının kurulması,  

7. Meslekî ve teknik eğitimde görev alan atölye ve laboratuvar öğretmenlerine yönelik iş başında 

eğitim fırsatlarının artırılması,  

8. Meslekî ve teknik eğitim ile sektör liderleri arasındaki iş birliği imkânlarının artırılarak sektör-

eğitim iş birliğinin güçlendirilmesi,  

9. Öğrencilerin temel eğitimden itibaren meslekî ilgi ve yeteneklerini tespit eden, öğrencileri ve 

ailelerini bu doğrultuda yönlendiren yaygın bir meslekî beceri değerlendirme ve rehberlik sistemi 

kurulması,  

10. Öğrencilerin meslekî yönlendirme sürecinin etkinleştirilmesi için meslekî yönlendirmeye ilişkin 

seçmeli derslerin 7. ve 8. sınıflarda yer alması,  

11. Hayat boyu öğrenme sürecinde elde edilen her düzey ve seviyede becerilerin belgelendirilmesi,  

12. Kamu ve özel sektör kaynaklarının kullanımı yoluyla meslekî ve teknik eğitim kurumlarının 

altyapı ve donanımının hızla değişen ve gelişen teknolojiyle uyumlu hale getirilmesi,  

13. Paydaşlarla birlikte ulusal meslek haritasının çıkarılması,  

14. Döner sermaye kapsamında gerçekleştirilen üretim ve hizmetlerin miktar ve çeşitliliğinin 

artırılması,  

15. Merkezi sınav sonuçlarına göre öğretmen yerleştirmeleri yapılırken meslekî alan bilgisi ile ilgili 

öğretmen yeterliliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılması,  

16. Meslekî ve teknik eğitim öğretmenlerinin sektörle iş birliği içinde kişisel ve meslekî gelişimlerini 

sağlayacakları etkili ve verimli mekanizmalar geliştirilmesi,  

17. Yabancı dil programlarının meslekî ve teknik eğitim öğrencilerinin hazır bulunuşluklarına göre 

düzenlenmesi,  

18. 9. sınıfta meslekî eğitim programının başlatılması,  

19. İşletmelerde beceri eğitim ve staj eğitiminin erken başlatılması,  

20. Özel politika gerektiren grupların (kız çocukları, kadınlar, engelli bireyler, hükümlü ya da tutuklu 

bireyler vb.) meslekî ve teknik eğitime erişim fırsatlarının geliştirilmesi,  

21. Özellikle OSB’lerde güçlü bir meslekî ve teknik eğitim sisteminin oluşturulması,  

22. Ülkemizde geçici koruma altındaki zorunlu göçe tabi tutulan öğrencilerin meslekî ve teknik 

eğitime erişimlerinin sağlanması. 
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