
 

 

 

 

  

TÜRKİYE 

TORİNO SÜRECİ RAPORU 

2018 – 2020 

Taslak | 25 Ocak 2018 

 

 

TEPAV tarafından ETF için hazırlanmıştır. 



TORINO PROCESS 2018-20 TURKEY 2 
 

 
 

 

 

 

Türkiye Torino Süreci Raporu 2018 - 2020 

 

 

Disclaimer 

Turkey - National Torino Process Report (NRF) 

This report is prepared in the framework of the Torino Process 2018-20 by the relevant national 

authorities (neither copy edited nor formatted by the ETF). The contents of this paper are the sole 

responsibility of the authors and do not necessarily reflect the views of the ETF or the EU institutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TORINO PROCESS 2018-20 TURKEY 3 
 

 
 

 

 
 

 

 

İçindekiler 
1. YÖNETİCİ ÖZETİ ......................................................................................................................... 5 

2. TEMATİK SORULARIN YANITLARI .......................................................................................... 6 

A. ÜLKE VE MESLEKİ EĞİTİM ÇERÇEVESİ .............................................................................. 6 

A.1. Ülke Arka Planı ......................................................................................................................... 6 

A.2. Mesleki Eğitime Genel Bakış .................................................................................................. 7 

A.3. Mesleki Eğitimin Bağlamı ...................................................................................................... 15 

B. EKONOMİ VE İŞGÜCÜ PİYASASI ORTAMI ........................................................................ 25 

B.1. Mesleki Eğitim, Ekonomi ve İşgücü Piyasaları................................................................... 25 

B.2. Girişimci Öğrenme ve Girişimcilik ........................................................................................ 35 

C. SOSYAL ÇEVRE VE BİREYSEL MEÖ TALEBİ ................................................................... 37 

C.1. MEÖ’ye Katılım ve Hayat Boyu Öğrenme .......................................................................... 37 

C.2. MEÖ'de Adalet ve Fırsat Eşitliği........................................................................................... 45 

C.3 İstihdam İçin Aktif Destek ....................................................................................................... 50 

D. MEÖ SİSTEMİNİN İÇ VERİMİ VE İŞLEYİŞİ ............................................................................. 57 

D.1 Öğretim Ve Öğrenim Ortamı .................................................................................................. 57 

D.2 Öğretmenler ve Eğitmenler .................................................................................................... 62 

D.3 Kalite ve Kalite Güvence ........................................................................................................ 71 

E. MEÖ YÖNETİMİ VE FİNANSMANI ............................................................................................ 80 

E.1 Kurumsal Düzenlemeler ......................................................................................................... 80 

E.2 Devlet Dışı Aktörlerin Katılımı ................................................................................................ 82 

E.3 MEÖ Bütçesi............................................................................................................................. 86 

E.4 MEÖ İçin Kaynak Seferberliği ................................................................................................ 87 

E.5 MEÖ'de Kaynakların Tahsisi Ve Kullanımı .......................................................................... 89 

 

Tablolar Listesi 

Tablo 1: Türlerine göre okul dağılımı, 2017-2018 .................................................................12 



TORINO PROCESS 2018-20 TURKEY 4 
 

 
 

Tablo 2: Cinsiyet ve program türlerine göre öğrenci sayıları .................................................12 

Tablo 3: Mesleki ve teknik eğitimde öğretmen sayıları ..........................................................13 

Tablo 4: Uyruğuna göre Türkiye’de ikamet eden yabancılar, 2018 .......................................19 

Tablo 5: Türk Eğitim Sisteminin Kademelendirilmesi ............................................................20 

Tablo 6: Okullaşma Oranları, 2017-2018 eğitim – öğretim yılı* .............................................21 

Tablo 7: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Mezunlarının 2018 Yılı Yükseköğretime Yerleşme 

Oranları (%)* ........................................................................................................................21 

Tablo 8: İş Birliği Protokolleri ve Gerçekleştirilen Projelere İlişkin Bazı Göstergeler, 2017 - 

2018 .....................................................................................................................................24 

Tablo 9: Temel işgücü piyasası istatistikleri, 15+ yaş, %, Eylül 2018 ....................................26 

Tablo 10: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlardan örgün eğitim 

dışına çıkan öğrenciler .........................................................................................................45 

Tablo 11: 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne 

Bağlı Okul/Kurumlarda Öğrenim Gören 12. Sınıf Öğrencilerinden Mezun Olanların 

Oranlarının Cinsiyet ve Program Türlerine Göre Dağılımı (%) ..............................................46 

Tablo 12. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Sınıf Tekrarı Oranları (%) .....................................46 

Tablo 13: Eğitim durumuna göre temel işgücü piyasası istatistikleri, 15+ yaş, %, Eylül 2018 51 

Tablo 14: Aranılan meslek grubuna göre işsizler, %, Eylül 2018 ...........................................52 

Tablo 15: 81 ilde tercih danışmanlığı komisyonu, 2016-2017 ...............................................56 

Tablo 16. Mesleki ve Teknik Eğitim toplamında cinsiyete göre öğretmen sayıları .................63 

Tablo 17: KPSS’ye başvuran ve atanan öğretmen sayısı .....................................................65 

Tablo 18. MTEGM hizmet içi eğitim sayısal verileri ...............................................................67 

Tablo 19: Eğitim durumuna göre gençlerin iş gücü piyasasına geçişi, (%) ............................72 

Tablo 20: Yürürlükte olan proje ve protokollere ilişkin gerçekleşmeler ..................................84 

Tablo 21: Mesleki Eğitime Yapılan Kamu Harcamaları (GSYH İçindeki Yüzdesi) .................88 

Tablo 22: Harcama Kategorisine Göre Orta Dereceli MTE Kurumlarına Yapılan Kamu 

Harcamaları (TL) ..................................................................................................................90 

 

Şekiller Listesi 

Şekil 1: İl bazında kişi başı GSYH, bin TL, 2004 ve 2017 yılları ............................................16 

Şekil 2: İl bazında GSYH’nin sektörel dağılımı, %, 2004 ve 2017 yılları ................................17 

Şekil 3: Türkiye’de yaş aralıklarına göre nüfus, milyon kişi ...................................................17 

Şekil 4: Geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin illere göre dağılımı, Ocak 2019 ....19 

 

 

 

 

 

 

 

 



TORINO PROCESS 2018-20 TURKEY 5 
 

 
 

 

 

 

 

1. YÖNETİCİ ÖZETİ 

<Final versiyona eklenecektir.> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TORINO PROCESS 2018-20 TURKEY 6 
 

 
 

 

2. TEMATİK SORULARIN YANITLARI 

A. ÜLKE VE MESLEKİ EĞİTİM ÇERÇEVESİ 

A.1. Ülke Arka Planı 

A.1.1. Giriş 

Türkiye 1980’lerden bu yana önemli bir ekonomik dönüşüm sürecinden geçmiş, kişi başına 

gayri safi yurtiçi hasılası cari fiyatlarla 10,6 bin ABD doları olan orta gelirli ve büyük ölçüde 

kentleşmiş bir ülkedir.1 TÜİK’in 2018 yılında yaptığı uzun dönem nüfus projeksiyonlarına göre 

2017 yılı itibarıyla 80,8 milyonluk2 nüfusa sahip olan Türkiye’de toplam nüfusun 2023, 2040 

ve 2080 yıllarında sırasıyla 86,9 milyon, 100,3 milyon ve 107,1 milyon kişiye ulaşması 

beklenmektedir.  

Türkiye, bugüne kadar kırdan kente göçün bir sonucu olarak, nüfusun tarım sektörüne 

kıyasla katma değeri daha yüksek alanlarda istihdam edilmeye başlamasının getirdiği 

verimlilik artışları sayesinde büyümüştür. Ekonomik dönüşüm sürecinde Türkiye, üretim 

yapısındaki ve ihracat kompozisyonundaki değişimin etkisiyle düşük teknolojili bir yapıdan 

orta teknolojili bir yapıya geçiş yapmıştır. Bugün Türkiye, 851,1 milyar dolarlık3 nominal 

gayrisafi yurtiçi hasılası ile dünyanın en büyük 17. ekonomisi konumundadır ve 2017 yılı 

itibarıyla reel olarak yüzde 7,4 büyüyen bir ekonomiye sahiptir.  

Yüksek büyüme oranına karşın işsizlik oranlarındaki artış, üretim – ihracat 

kompozisyonundaki ileri teknolojinin payının düşük olması gibi yapısal sorunlar Türkiye 

ekonomisinin sürdürülebilir bir şekilde büyüyemediğine işaret etmektedir. Özellikle genç 

işsizliğinin yüksek olması ve 15-24 yaş grubundaki işsiz gençlerin yaklaşık yüzde 30’unun4, 

25-34 yaş grubundakilerin ise yaklaşık yüzde 27’sinin ileri eğitim seviyesine sahip olması 

Türkiye’de işgücü piyasasına ilişkin sorunları derinleştirmektedir. Halihazırda genç bir nüfusa 

sahip olsa da Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde yakın gelecekte etkilerini gösterecek yaşlanma, 

uzun vadede Türkiye için de geçerli olacaktır. Birleşmiş Milletler Nüfus Tahminlerine göre 

2028-2058 döneminde Türkiye’de 65 yaş üstü nüfus 13 milyon kişi artacak, çalışma 

çağındakiler ise yaklaşık 400 bin kişi azalacaktır. Dolayısıyla yaşlanan nüfus yalnızca 

gelişmiş ülkelerin değil, Türkiye’nin de meselesi olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Türkiye’de artık kentleşme ile sağlanan büyümenin sonuna gelinmiştir. Bu durum yukarıda 

sayılan genç işsizliği, yaşlanan nüfus gibi sorunlarla birlikte değerlendirildiğinde, bundan 

sonra yeni bir büyüme hikayesine ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Bunun için yapılması 

gereken sektörlerdeki verimlilik artışını hızlandıracak bir strateji tasarlamaktır. Bu stratejinin 

odağında ise üretim ve ihracatta ileri teknolojinin payını yükseltmek yer almalıdır. Türkiye’nin 

2023 hedeflerine ulaşabilmesi ve küresel pazarlarda rekabet gücünü artırabilmesi için üretim 

                                                      
1 TÜİK, Ulusal Hesaplar – 2017 verileri 

2 TÜİK, 2017 verisi 

3 Dünya Bankası > Dünya Kalkınma Göstergeleri, 2017 verisi  

4 ILO, 2017 verisi 
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ve ihracatta ileri teknolojili ürünlerin payını artırması kritiktir. Bunun için öngörülebilir 

makroekonomik ortamdan, gerekli beceri setine sahip beşeri sermayeye kadar pek çok 

bileşenden oluşan uygun ekosistemi sağlaması gerekmektedir. Türkiye’nin ihtiyaçlarıyla 

uyumlu bir beşeri sermayenin yetişmesi ise mesleki eğitimin niteliğiyle doğrudan ilişkilidir.   

A.2. Mesleki Eğitime Genel Bakış 

A.2.1. Kuruluş ve yasal çerçeve 

Ülkenizde MEÖ'e ilişkin önemli terminolojiyi, örneğin, mevzuatınızdaki MEÖ 

tanımlarını, MEÖ sağlayıcısı tanımını, MEÖ sağlayıcısı türlerini ve verdikleri mezuniyet 

belgelerini (sertifika, derece, diploma vs.) ve programlarının ISCED düzeyini belirtiniz. 

Resmi MEÖ programlarına ilişkin genel bilgi veriniz: Lise sonrası dahil olmak üzere 

mevcut İMEÖ programları - türleri, giriş şartları ve seviyeleri (ISCED), süreleri, verilen 

yeterlilikler ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) seviyeleri (varsa) -, mevcut SME 

programları - türleri, giriş şartları ve seviyeleri (ilgili ise, ISCED), süreleri, verilen 

yeterlilikler ve AYÇ seviyeleri (ilgili ise). Ulusal nitelikler çerçevesi (UYÇ) mevcut mu? 

Varsa, nasıl yapılandırılmıştır ve MEÖ programlarını ve hayat boyu öğrenmeyi nasıl 

etkilemektedir? 

Lütfen MEÖ politikalarının yasal çerçevesini kısaca tanımlayınız. Eğitim Kanunu, MEÖ 

Kanunu (SME dahil), İş Kanunu (öğretmenler ve işçilere sürekli eğitim verilmesi ile 

ilgili ise), (ulusal) yeterlilik sistemleri hakkındaki kanun/mevzuat, önceki öğrenmenin 

tanınması, işsiz ve diğer öncelikli gruplara SME verilmesi gibi İMEÖ ve SME 

hakkındaki önemli mevzuatı listeleyiniz. 

MEB tarafından Kasım 2018’de hazırlanan “Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin 

Görünümü” raporuna göre mesleki ve teknik eğitim ile sosyal ve ekonomik sektörler ile iş 

birliği içinde ulusal ve uluslararası meslekî yeterliliğe, meslek ahlâkına ve meslekî değerlere 

sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücü yetiştirmek 

amaçlanmaktadır.  

Temel mesleki eğitim ve öğretim (TMEÖ) kavramı, lise sonrası da dâhil olmak üzere, 

genellikle iş hayatına girmeden önce, örgün eğitim şeklinde verilen mesleki eğitimi ifade 

eder. Sürekli mesleki eğitim ve öğretim (SMEÖ) ifadesi ise örgün eğitimden mezun olduktan 

sonra verilen mesleki eğitimi içerir ve aktif işgücü piyasası önlemleri çerçevesinde eğitimleri 

de içerebilir.   ISCED 3 (International Standard Classification of Education) seviyelerine göre, 

ortaöğretim kurumları en az dört yıl eğitim veren ilköğretim eğitimine dayanmaktadır. Bu 

kurumlar, “genel ortaöğretim” ve “mesleki ve teknik ortaöğretim” olarak ikiye ayrılır. Mesleki 

ve teknik ortaöğretim kurumları, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi 

dört yıl olan yatılı ve/veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren kurumlardır. Mesleki ve 

teknik ortaöğretim kurumları, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu 

Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezleridir.   

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara, e-Okul sistemindeki kayıtlar 

esas alınarak bitirdikleri okul türüne göre diploma verilir. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

sağlık alanı mezunlarının diplomaları Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylanır.  Diplomalarda 

mezuniyet puanı ve varsa mezuniyet alanı/dalı belirtilir. Ortaöğretim diplomaları özel ve resmi 

kurumlarca ulusal çapta tanınmaktadır. Anadolu mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının 
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dört yıllık programlarının 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki alanlardan mezun 

olanlara ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız işyeri 

açma belgesi verilir. İş yeri açma yetkisi özel kanunlarla belirlenen sağlık meslek alanlarında 

iş yeri açma belgesi verilmez. Bağımsız İşyeri Açma Belgesi e-Okul sistemi üzerinden 

öğrencinin mezun olduğu okul müdürlüğünce düzenlenir. 

2017 yılında güncellenen Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 70/A Maddesi’nde; mesleki 

eğitim merkezi öğrencilerinden 11. sınıfın sonunda yapılan kalfalık sınavlarında başarılı olan 

ve başarısız dersi bulunmayanlara Kalfalık Belgesi, kalfalardan programlarında öngörülen 

teorik ve pratik eğitim süresi sonunda yapılan ustalık sınavlarında başarılı olanlara Ustalık 

Belgesi düzenlenir. Ustalık ve işyeri açma belgesine sahip olanlar ile ustalık belgesi 

kullanılmayan alanlar için gördükleri öğrenim bakımından en az ustalık seviyesinde yeterliliğe 

sahip olanlardan okul ve kurumlarca açılan iş pedagojisi kurslarını başarı ile tamamlayanlara 

usta öğreticilik/iş pedagojisi eğitimi bitirme belgesi düzenlenir. Aynı yönetmeliğin 69. 

Maddesi’nde öğrencilerin diploma alabilmesi için en az ortaöğretim kurumu mezunu olup 

aynı zamanda ustalık belgesi almaya hak kazananlara, istemeleri hâlinde, ilgili alan/dala ait 

mesleki ve teknik ortaöğretim diploması düzenlenir. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinden 

bir ortaöğretim kurumu diploması sahibi olmayanlar, diploma alabilmek için ustalık belgesini 

almaya hak kazanmış olmanın yanında Bakanlıkça belirlenecek fark derslerini açık 

ortaöğretim kurumları yoluyla başarmak zorundadır. Ustalık belgesine sahip olanların 

mesleki ve teknik ortaöğretim diploması Mesleki Açık Öğretim Lisesi tarafından düzenlenir. 

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Mesleki ve Teknik Ortaöğretim mezunlarına, 

mezun olduğu alan/dala ait Europass Sertifika Eki düzenlenmektedir. Europass Sertifika 

Ekleri, mesleki eğitim için ülkemizde ilk başvuru noktası olan Ulusal Referans Noktası web 

sitesinde (http://urn.meb.gov.tr) yayımlanmaktadır. 2017 yılında geliştirilen veya güncellenen 

öğretim programları doğrultusunda Europass Sertifika ekleri de güncellenmiştir. Ayrıca, 

ECVET (European Credit System For Vocational Education And Training) referans alınarak 

oluşturulan mesleki ve teknik eğitimde kredi transfer sistemi (MKTS) kapsamında, mesleki ve 

teknik ortaöğretim okullarından mezun olan öğrencilere aldığı, başardığı dersleri, modülleri, 

kredileri ve işletmelerde mesleki eğitimini gösteren belge düzenlenir.  

İstihdamın korunması, artırılması, geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılması hedefleri 

çerçevesinde, İŞKUR’a kayıtlı herhangi bir mesleği olmayan, bir mesleği olmakla birlikte 

mesleğinde iş bulamayan veya mesleğinde yeterli olamayan işsizlerin niteliklerini geliştirerek 

istihdam edilebilirliklerini artırmak maksadıyla İŞKUR tarafından mesleki eğitim kursları 

düzenlenmektedir. 

Mesleki eğitim kurslarının, yıllık işgücü eğitim planı, güncel işgücü piyasası araştırması 

sonuçları ve/veya işyerlerinden alınan talepler doğrultusunda işgücü piyasasının meslek ve 

kişi sayısı bakımından ihtiyaçları tespit edilerek açılması esastır. 

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursu düzenleyebilecek kurumlar 

(hizmet sağlayıcılar); MEB’e bağlı eğitim ve öğretim kurumları, üniversiteler, özel öğretim 

kurumları, özel sektör işyerleri, sivil toplum kuruluşları (dernek, vakıf, vd.) ve özel istihdam 

bürolarıdır. 

Mesleki yeterlilik belgesi verilebilen mesleklerde açılan kurslarda Mesleki Yeterlilik Kurumu 

(MYK) tarafından belirlenmiş mevzuat çerçevesinde kurs sonunda sınav yapılır. Sınav 

sonrasında başarılı olanlara MYK belgesi verilir. 
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Mesleki yeterlilik belgesi verilemeyen mesleklerde açılan kurslarda sınav, hizmet sağlayıcı 

tarafından kursun son günü yapılır. Sınav sonrasında MEB veya üniversite tarafından ilgili 

mevzuat gereğince kurs bitirme belgesi veya sertifikası verilir. 

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen 

mesleklerde yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği 

sınavlarda başarılı olan kişilerin belge masrafı ile brüt asgari ücretin yarısını geçmemek 

üzere sınav ve belge ücreti İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır.  

Mesleki ve teknik eğitimde yasal çerçeve aşağıdaki gibidir: 

 Mesleki ve teknik eğitimde; merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme olmak üzere iki 

yerleştirme süreci bulunmaktadır. 

o Merkezî Yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler 

liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu 

liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda Merkezi Sınav 

Puanı üstünlüğüne göre yapılmaktadır. 

o Yerel yerleştirme, okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları 

yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, 

öğrencilerin ortaokullarda hazır bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı 

puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak 

yapılmaktadır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il 

ve ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kurumlarına 

açıklanan kontenjanlara göre yapılmaktadır. Mesleki ve teknik Anadolu 

liselerinin Anadolu meslek programlarına yerel yerleştirme ile öğrenci 

alınmaktadır.  

 Ayrıca Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı; denizcilik alanı bulunan 

okulları tercih etmek isteyen öğrencilerin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığının “Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi”ne göre 

denizde çalışmaya engel teşkil edebilecek herhangi bir hastalığının bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekmektedir. Bunun için yetkilendirilmiş resmî ve özel sağlık 

kurum/kuruluşlarından sağlık durumlarının denizcilik öğrenimine ve mesleğin 

yürütülmesine elverişli olduğunu belirten Gemiadamı Olur Sağlık Raporu’nun5 

alınması şartları aranmaktadır. 

 Mesleki Eğitim Merkezleri (eski adıyla Çıraklık Eğitim Merkezleri), 02/12/2016 tarihli 

ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla zorunlu ortaöğretim kapsamına alınmıştır.  

o Mesleki eğitim merkezlerinde 27 alan ve 142 dalda mesleki eğitim 

verilmektedir. Ayrıca öğrenciler açık öğretim okullarına kaydolarak fark dersleri 

vermek suretiyle lise diploması sahibi de olabilirler.  

o 9. sınıfta doğrudan alan ve dal seçimi yapılarak, işletmeyle sözleşme 

imzalanması ile eğitime başlanmaktadır. 11. sınıfın sonunda “Kalfalık Belgesi”, 

12. sınıfın sonunda ise “Ustalık Belgesi” düzenlenmektedir.  

                                                      
5 Söz konusu sağlık raporuna Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü’nün internet 

sitesinde “Gemiadamlarının Genel ve Periyodik Sağlık İşlemini Yapmaya Yetkili Özel ve Resmi Sağlık 

Kuruluşları” başlığı altında ulaşılabilir. http://www.hssgm.gov.tr/GemiadamiSaglikIslemleri 
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o Öğrenciler, haftada en az bir gün okulda teorik eğitim, işletmelerde de 4 ya da 

5 gün beceri eğitimi görmektedir. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin 

işletmelerde mesleki eğitim aldıkları sırada meydana gelecek iş kazası ve 

meslek hastalıklarından işletmeler sorumludur. 

o Mesleki eğitim merkezlerine yerleştirilen öğrenciler, çıraklık eğitimine 

başlayacakları iş yerleri ile yerleştirildikleri tarihten itibaren en geç 2 ay içinde 

sözleşme imzalamalıdır. Sözleşme imzalamayanların kayıtları silinerek açık 

öğretim kurumlarına yönlendirilmektedir.  

o İşletmelerle sözleşme imzalandıktan sonra asgari ücretin net tutarının yüzde 

30’undan az olmamak üzere ücret almaktadır. Ödenecek ücretler vergiden 

muaftır. İşletmelere, mesleki eğitim merkezi öğrencilerine ödedikleri ücretin, 

20’den az çalışanı olan işletmeler için üçte ikisi, 20 ve üzerinde çalışanı 

bulunan işletmeler için üçte biri devlet katkısı olarak ödenir. Mesleki eğitim 

merkezi öğrencilerinin sigorta primleri (iş kazası ve meslek hastalığı ile 

hastalık) eğitime devam ettikleri süre zarfında Bakanlık bütçesinden ödenir. 

 

Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıt yaptırabilmek için şu şartların sağlanması gereklidir: 

 En az ortaokul/imam-hatip ortaokulunu bitirmiş veya ilköğretim mezunu olmak,  

 Bir işletme ile sözleşme imzalamış olmak, 

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15. maddesine göre sağlık durumunun 

girmek istedikleri meslek alanına uygun olduğunu gösterir işe giriş sağlık raporu 

edinmek, 

Bu şartları sağlayan kişiler e-MESEM modülü üzerinden kayıtlarını yaptırabilmektedir. 

A.2.2. Kurumsal ve yönetimsel düzenlemeler 

Lütfen Mesleki Eğitim ve Öğretimdeki yönetimsel düzenlemeleri, ulusal, bölgesel, 

sektör ve hizmet sağlayıcı düzeyinde (MEÖ sağlayıcılarının kendileri de dahil olmak 

üzere) Mesleki Eğitimde yer alan kurumlara / kuruluşlara dair genel bir bakış ile 

başlayarak tanımlayınız ve sonrasında politikaların oluşturulması, uygulanması, 

izlenmesi ve değerlendirilmesi ve MEÖ sisteminin günlük işleyişi gibi alanların her 

birinde işlev ve sorumlulukların kısa bir tanımını veriniz. Çıktılar, finansman, personel 

politikası, öğretim, değerlendirme, kayıt ve öğrenim içeriği gibi alanları kapsayabilir. 

Mesleki ve teknik eğitime kayıt işlemleri MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre 

gerçekleştirilmektedir. Ortaöğretim kurumlarına kayıt olmak için ortaokulu veya imam-hatip 

ortaokulunu bitirmiş ve öğretim yılının başlayacağı tarih itibariyle 18 yaşını bitirmemiş olma 

şartı aranmaktadır.  

Kayıtlar, öğrencinin e-Okul sistemi veya denklik belgesindeki bilgilerine göre yapılmaktadır. 

Adres tespitinde ulusal adres veri tabanı ikamet adres bilgileri esas alınmakta ve 

öğrencilerden kayıt için başka belge istenmemektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim 

kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık durumlarının ilgili mesleğin öğrenimine 

elverişli olması gereklidir. Bu durum, alana geçiş sürecinde, programın özelliğine göre 

gerektiğinde, sağlık/sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmelidir.  
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Mesleki eğitim merkezine kayıtlı öğrenciler aynı zamanda Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık 

Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine de kayıt yaptırabilmektedir. Mesleki 

Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrencilerin, mesleki eğitim merkezinde karşılığı olan 

derslerden yüz yüze eğitim programına devam etmesi gerekmemektedir. 

Mesleki ve teknik eğitimle ilgili iş ve işlerin sorumluluğu Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik 

öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Ticaret Turizm Öğretim 

Genel Müdürlüğü, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda devam 

ederken, 2011 yılında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile MEB bünyesinde mesleki 

ve teknik eğitimden sorumlu altı birim Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü çatısı 

altında birleştirilmiştir. Aynı KHK ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Hayat Boyu 

Öğrenme Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. 10 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı 

1 No’lu Kararnamesiyle Milli Eğitim Bakanlığının yönetimsel yapısında değişiklik olmuştur. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Mesleki Yeterlik Kurumu, 

KOSGEB, TOBB, işçi ve işveren sendikaları, esnaf ve sanatkârla ilgili konfederasyonlar, 

eğitim sendikaları, sektör temsilcileri mesleki ve teknik eğitimin öncelikli paydaşlarıdır. 

Mesleki ve teknik eğitimle ilgili politikalar mesleki ve teknik eğitimin paydaşları ile birlikte 

belirlenmektedir. Bu politikalar, eylem planları ile hayata geçirilmekte ve altışar aylık 

periyotlarla izleme ve değerlendirilmesi yapılmaktadır.  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları 

Kanunu kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında 

öğrenim gören her bir öğrenci için, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere, 

resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre devlete maliyetinin bir buçuk 

katını geçmemek üzere, her eğitim öğretim yılı itibarıyla Maliye Bakanlığı ile Bakanlık 

tarafından müştereken belirlenen tutarda, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten 

eğitim ve öğretim desteği yapılabilmektedir. 

Bakanlar Kurulu kararıyla, bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri dışında açılan 

mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için de ilgili usul ve esaslar 

çerçevesinde eğitim ve öğretim desteği yapılabilmektedir. 2018- 2019 eğitim öğretim yılı 

itibariyle OSB içinde 39 okul, OSB dışında 86 okulda öğrenim gören toplam 54.342 

öğrenciye destek ödemesi yapılmaktadır.   

Mesleki ve teknik eğitimde;  öğretimi yapılan alan ve dallara ait öğretim programları, iş 

piyasası ihtiyaç analizleri, Avrupa Yeterlik Çerçevesiyle uyumlu hazırlanan Türkiye Yeterlik 

Çerçevesi doğrultusunda ulusal meslek standartları, ulusal yeterlikler, uluslararası standartlar 

ve sınıflamalar, teknolojik ve ekonomik gelişmeler ile uygulamadan alınan dönütler 

kapsamında yeterlilik temelli kazanımlara dayalı ve modüler yapıda, sektör, ilgili sivil toplum 

kuruluşları, üniversite ve alan uzmanları ve MEB temsilcileri tarafından ortaklaşa 

hazırlanmakta ve güncellenmektedir.  

Mesleki ve teknik öğretim programları, ulusal ve uluslararası karşılaştırılabilirliğin sağlanması 

amacıyla uluslararası standartlar ve sınıflamalar (ISCED F, ISCO, STCW vb.) dikkate 

alınarak geniş tabanlı, alana ve dala yönelik kazanımların verilmesini sağlayacak şekilde 

geliştirilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 2018/19 eğitim öğretim yılında 

54 alan, 199 dalda öğretim programı güncellenmiş ve uygulamaya konulmuştur. Mesleki 

eğitim merkezlerinde ise 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren 27 alan, 142 dalda 

eğitim öğretim faaliyeti uygulanmaktadır. 

A.2.3. Mesleki eğitime ilişkin temel istatistikler 
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Lütfen, var olduğu ölçüde, ülkenizde MEÖ'e (İMEÖ ve mümkünse SME dahil) dair 

aşağıdaki temel istatistikleri belirtiniz: 

 Türüne göre MEÖ okullarının sayısı (kamu/özel); 

 Program ve cinsiyete göre mesleki orta öğrenime kayıtlar; 

 MEÖ öğretmenler ve eğitmenlerinin sayısı 

 yerli para birimindeki mesleki eğitime yönelik kamu harcamaları ve gayri safi 

yurtiçi hasıla (GSYİH) içindeki payı; 

 Kaynaklara göre MEÖ finansmanının payı (ör. kamu sektörü, özel sektör, hane 

halkı, dış bağışçılar vb.) 

Türkiye’de 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 

Müdürlüğüne (MTEGM) bağlı resmi meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında örgün 

eğitimine devam eden 1.642.635 öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin 864.591’i (%56,08) 

erkek, 677.008’i (%43,92) kız olmak üzere 1.541.599’u Mesleki ve Teknik Anadolu 

Liselerinde (MTAL), 101.036’sı ise Mesleki Eğitim Merkezlerinde (MEM) eğitim görmektedir.  

Türkiye’deki meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarının toplam sayısı 3.636 olup bu 

kurumların 2.552’si (%70,21) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), 762’si (%20,93) Çok 

Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL), 322’si (%8,86) Mesleki Eğitim Merkezleridir (MEM). 

Tablo 1: Türlerine göre okul dağılımı, 2017-2018  

TÜR SAYI 

MTAL 2.552 

ÇPAL 762 

MEM 322 

TOPLAM 3.636 

Kaynak: MEB MEİS Sorgu Modülü, 08.06.2018 

Tablo 2, 2017-2018 eğitim – öğretim yılında mesleki eğitime devam eden öğrencilere ilişkin 
bilgiler içermektedir. Buna göre MTAL’lere devam eden 1.541.599 öğrencinin yüzde 56’sı 
erkek, yüzde 44’ü kız öğrencidir. MTAL öğrencileri ağırlıklı olarak (yüzde 88’i) Anadolu 
Meslek Programlarında eğitim görürken, yüzde 5,5’i Anadolu Teknik Programına, yüzde 5,8’i 
Anadolu Lisesine devam etmektedir; kalan binde 5’lik kısmı ise İmam Hatip Liselerinde eğitim 
görmektedir. 

Mesleki eğitim merkezlerinde ise öğrencilerin yüzde 75,2’si kalfalık, kalan yaklaşık yüzde 

25’lik kısmı ise ustalık eğitimi almaktadır. 

Tablo 2: Cinsiyet ve program türlerine göre öğrenci sayıları 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı 

Okul/Kurumlarda Öğrenim Gören Öğrenci Sayılarının Cinsiyet ve Program Türlerine 

Göre Dağılımı  

Program Türü 
Cinsiyet 

Toplam 
Erkek Kadın  
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Anadolu Meslek Programı 746.532 610.922 1.357.454 

Anadolu Teknik Programı 64.348 21.392 85.740 

İmam Hatip Lisesi 5.538 3.704 9.242 

Anadolu Lisesi 48.173 40.990 89.163 

Toplam (Mesleki ve Teknik Ortaöğretim) 864.591 677.008 1.541.599 

Mesleki Eğitim Merkezi 
Kalfalık 75.968 

Ustalık 25.068 

Toplam (Mesleki Eğitim Merkezi) 101.036 

Genel Toplam 1.642.635 

Kaynak : MEB MEİS Sorgu Modülü, 08.06.2018 

Tablo 3, mesleki ve teknik eğitim veren kurumlardaki öğretmen sayılarını 2011-2018 dönemi 

itibarıyla göstermektedir. Buna göre 2011-2012 eğitim – öğretim yılına kıyasla toplam 

öğretmen sayısı yüzde 28,6 artarak 2017-2018 eğitim – öğretim yılında 145 bini aşmıştır. 

Öğretmenlerin cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde ise zaman içinde önemli bir değişim 

yaşandığı görülmektedir. 2011-2012 döneminde erkek öğretmenlerin toplam öğretmenler 

içindeki payı kadın öğretmenlerin payına kıyasla 16 yüzde puan daha yüksekken, bu fark 

zaman içinde kademeli olarak azalmış ve 2017-2018 eğitim – öğretim yılı itibarıyla 1 yüzde 

puana gerilemiştir. 

Tablo 3: Mesleki ve teknik eğitimde öğretmen sayıları 

  Erkek  Kadın Toplam 

2011-2012 65.599 47.499 113.098 

2012-2013 76.202 59.300 135.502 

2013-2014 71.121 60.611 131.732 

2014-2015 73.843 65.531 139.374 

2015-2016 75.551 69.590 145.141 

2016-2017 74.061 71.036 145.097 

2017-2018 73.561 71.950 145.511 

Kaynak: MEB MEİS Sorgu Modülü, 08.06.2018 

 

A.2.4. Mesleki eğitim vizyonu ve önemli reform girişimleri 

Lütfen MEÖ stratejileri ve benzeri belgelerde açıklandığı gibi, ülkenizde orta ve uzun 

vadeli MEÖ geliştirme stratejisini ve vizyonunu tanımlayınız. Bu strateji / vizyon, insan 

kaynakları gelişimi konusunda daha geniş bir vizyonla destekleniyor mu? MEÖ'in 

rolüne dair, ekonomik büyüme sektörlerinin desteklenmesine yönelik eğitimden genç 
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istihdamına kadar uzanan geniş bir perspektifi kapsamakta mıdır? Strateji, bir eylem 

planı içermekte midir ve uygulamadaki ilerleme nasıl ölçülmektedir? 

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde MEÖ'i ilgilendiren ve halen devam eden ya da etkileri hala 

değerlendiren önemli reform girişimlerini kısaca tanımlayınız. Ayrıca, varsa, bu 

girişimlerin kapsadığı zaman dilimi, öncelikleri ve uygulamaya yönelik sorumluluklar 

hakkında genel bilgi veriniz. 

Ülkemizin 2023 eğitim vizyonunun belirlendiği “Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu” 

belgesinde mesleki ve teknik eğitimin vizyonu da belirlenmiştir.  

Buna göre Türkiye’nin mesleki eğitime ilişkin vizyonu şöyledir: 

Mesleki ve teknik eğitime yönelik var olan toplumsal algıyı değiştirmeyi hedefleyen, 

öğrencilerin mesleki ilgi ve yeteneklerini tespit eden ve çocuklarla ailelerini bu doğrultuda 

yönlendiren, akademik ders yoğunluğunun azaltıldığı, mesleki ders içeriklerinin güncellendiği, 

öğretmenlerin iş başında eğitim olanaklarının artırıldığı, ulusal ve uluslararası sektör ve kamu 

finansal kaynaklarının kullanımı yoluyla okulların altyapı ve donanımının hızla değişen ve 

gelişen teknolojiyle uyumlu hâle getirildiği, mezunlarına istihdamda öncelik sağlandığı ve 

farklı ücret politikalarının uygulandığı, sektörün mesleki ve teknik eğitim süreçlerinde daha 

fazla yer aldığı, sektör liderleriyle iş birliği imkânlarının artırıldığı, ulusal ve uluslararası 

düzeyde sektörel iş birliği protokolleri ve iyi uygulama modeli olabilecek projelerin hayata 

geçirildiği, mezunlarının kendi alanlarında yükseköğretime geçişlerini sağlayacak bütünleşik 

bir yapının kurulduğu ve ülkemiz 2023 hedefleriyle uyumlu bir sistem oluşturulacaktır. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mesleki ve teknik eğitim ile ilgili vizyon ve hedefler 

belirlenirken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal 

İstihdam Strateji Belgesi ile de istihdam politikaları ve hedefleri ortaya konulmaktadır. İki 

kurum arasında düzenli ve sürekli bir işbirliği bulunmaktadır.  

Eğitim 2023 Vizyonu ve Ulusal İstihdam Strateji Belgesi birer eylem planına sahip olup 

belirlenen performans göstergeleri ile düzenli aralıklarla takip edilmektedir.  

Reform girişimleri 

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde mesleki ve teknik eğitimi ilgilendiren bazı önemli reform girişimleri 

olmuştur. Bu reform girişimleri aşağıda maddeler halinde sayılmaktadır: 

09.12.2016 tarihli ve 29913 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 6764 sayılı Millî Eğitim 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 

 Çıraklık eğitimi 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamına alındı. 

 6764 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle yaygın mesleki eğitim kapsamında bulunan 

çıraklık eğitimi ortaöğretim kapsamına alınmıştır. İş başı eğitimi ile usta yetiştirilmesi 

sağlanarak sektörün nitelikli zorunlu örgün işgücü ihtiyacının karşılanması için önemli 

bir adım atılmıştır. Ustalık programlarının verileceği 4 yıllık süre zarfında isteyenler 

fark derslerini de vererek lise mezunu olabilecekler ve isterlerse üniversite sınavlarına 

girerek yükseköğretime devam edebileceklerdir. 

 Öğrencilere beceri eğitimi ve staj için kapılarını açan işletmelere devlet desteği 

sağlandı. 
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 İşletmelerde beceri eğitimi ve staj yaptırmakla yükümlü bulunan işletmeler tarafından 

öğrencilere ödenen asgari ücretin 20 üzeri personel çalıştıran işletmelerde üçte biri, 

20 ve altında personel çalıştıran işletmelerde ise üçte ikisi işverenlere devlet katkısı 

olarak ödenmektedir. 

 Ön lisans programlarına geçişte ilave puan uygulamasına geçildi. 

 Üniversitelerin ön lisans programlarına sınavsız geçiş uygulamasına son verildi ve 

bunun yerine öğrenim gördüğü alanda ön lisans programlarına devam etmek 

isteyenlere ilave puan uygulamasına geçildi. Yapılan bu değişiklikle meslek 

liselerinde ve meslek yüksekokullarında verilen eğitimin kalitesinin yükseltilmesi ve 

böylece daha nitelikli işgücü yetiştirilmesinin önü açıldı. 

 Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına devam eden öğrenciler, alan eğitimine 

başladıkları andan itibaren mezun oluncaya kadar iş kazaları ve meslek hastalıklarına 

karşı sigortalandı. 

 Bugüne kadar yalnızca 3795 sayılı Kanunda belirtilen mesleki ve teknik eğitim okul 

türlerinden mezunlara teknisyen unvanı verilmekte iken 6764 sayılı Kanun ile yapılan 

değişiklikle bundan böyle tüm meslek lisesi mezunlarına da teknisyen unvanı 

verilmesi sağlandı. 

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

oluşturuldu. 

o Mesleki ve teknik eğitimde okul-sektör işbirliğini güçlendirmek, sektörün ve 

ilgili tüm paydaşların yerel düzeyde mesleki ve teknik eğitimin gelişimine 

katkılarını sağlamak, mezunların istihdamını kolaylaştırmak, öğrencilerin 

işletmelerde beceri eğitimi ve staj imkânlarını artırmak, eğitim ortamlarının 

iyileştirilmesinde yerel kuruluşların desteğini almak, öğretmenlerin mesleki 

gelişimleri için işletmelerde işbaşı eğitim şeklinde hizmetiçi eğitim imkânlarını 

artırmak amacıyla okul müdürlerinin, il/ilçe milli eğitim temsilcilerinin, sektör ve 

meslek kuruluşu temsilcilerinin, üniversite, belediye ve ilgili diğer kamu ve özel 

kurum ve kuruluş temsilcilerinin üye olarak yer aldığı Türkiye genelinde tüm il 

ve ilçelerde “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulları” oluşturuldu. 

A.3. Mesleki Eğitimin Bağlamı 

A.3.1. Sosyoekonomik bağlam 

Lütfen ülkenizdeki ekonomik durumu tanımlayınız. Yakın tarihte, ekonomiyi ve beceri 

taleplerini etkileyen veya etkilemesi beklenen gelişmeler var mı? İlgili olduğu ölçüde, 

politik değişim, belirli sektörlerin büyümesi veya daralması, bölgeler arasındaki 

ekonomik eşitsizlikler, ülkenizin refah sistemi üzerinde etkisi olabilecek iç ve dış göç, 

dijital dönüşüm gibi demografik ve sosyal gelişmeler gibi gelişmeleri dikkate alınız. 

Mümkün olduğu ölçüde, tanımladığınız gelişmeleri nelerin yönlendirdiğini ve bunların 

ekonomiyi ve beceri talebini nasıl etkilediğini açıklayınız. 

Türkiye, ekonomik kalkınma sürecinde yapısal ve demografik dönüşümler yaşamış, büyük 

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

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

yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı 1980’de yüzde 44 iken bugün bu oran yüzde 75’e 

yaklaşmıştır.6 Hızlı kentleşmenin yanı sıra 1980’lerden sonra Türkiye’de toplam yaş 

                                                      
6 Türkiye İstatistik Kurumu, TEPAV hesaplamaları 
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bağımlılık oranı da önemli ölçüde gerilemiştir. Toplam yaş bağımlılık oranı 1980’de yüzde 

79,7 iken 2017’de bu oran yüzde 49 olmuştur.7  

Kişi başı GSYH verileri 2004 ve 2017 yılları karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, ülkenin 

doğu bölgelerinin gelir düzeyinin diğer bölgelere göre daha düşük olduğu görülmektedir. 

2004 yılından 2017 yılına kadar gelir düzeyi görece yüksek olan illerin sayısında artış 

yaşanmış olsa da, Türkiye’nin iller arası gelir dağılımında adaleti henüz sağlayamadığı 

anlaşılmaktadır. Kişi başı gelirin görece düşük olduğu illerde tarım sektörünün ekonomideki 

payı da diğer illerinkine kıyasla yüksektir. Bu durum, tarım sektöründe yaratılan katma 

değerin kişilerin yaşam standartlarını yükseltmek hususunda yeterli olmadığı şeklinde 

yorumlanabilir.  

Şekil 1: İl bazında kişi başı GSYH, bin TL, 2004 ve 2017 yılları 

 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TEPAV hesaplaması 

 

                                                      
7"15-64" yaş grubundaki her yüz kişi için "0-14" ve "65 ve daha yukarı" yaş gruplarındaki kişi sayısıdır. 

Dünya Kalkınma Göstergeleri  

2004

2017

2,8 – 4,5
4,6 – 6,1
6,2 – 8,0
8,1 – 10,5
10,6 – 14,7

12,7 – 19,9
20,0 – 26,6
26,7 – 34,9
35,0 – 49,9
50,0 – 65,0



TORINO PROCESS 2018-20 TURKEY 17 
 

 
 

Şekil 2: İl bazında GSYH’nin sektörel dağılımı, %, 2004 ve 2017 yılları 

 

Kaynak: TÜİK, TEPAV hesaplaması 

Dünyadaki eğilime paralel bir şekilde, Türkiye’de de nüfus önümüzdeki 50 yılda 

yaşlanacaktır. Birleşmiş Milletler projeksiyonlarına göre 50 yıl sonra Türkiye’de nüfusun 26 

milyonu 65 yaş ve üzerinde olacaktır. Bu durum, bugün hala Avrupa’nın en genç nüfuslu 

ülkesi konumunda olan Türkiye’nin genç nüfusunu katma değer üretecek alanlara kanalize 

etmesinin, dünyadaki teknolojik gelişime adapte olacak nitelikte bireylerin yetiştirilebilmesi 

için eğitim sektörünün, özellikle mesleki ve teknik eğitimin bu doğrultuda revize edilmesinin 

kritik önemde olduğunu ortaya koymaktadır.   

Şekil 3: Türkiye’de yaş aralıklarına göre nüfus, milyon kişi 

 

Kaynak: UN World Population Prospects 2017, TEPAV hesaplamaları 
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A.3.2. Göç ve mülteci akımı 

Mülteci akımı ve göçü, ülkenizdeki sosyoekonomik bağlamı herhangi bir şekilde 

şekillendiren faktörler mi? Eğer öyle ise, lütfen bu olguyu ve etkilerini tanımlayınız 

(ülkenizde ne tür bir göç var ve kapsamı nedir, göçmenler ve mülteciler kimler, örneğin 

yaşları, cinsiyetleri, eğitim düzeyleri). 

2011 yılında ortaya çıkan Suriye krizinden sonra yaklaşık 6 milyon insanın yerinden 

edilmesiyle göç, Türkiye’nin sosyoekonomik gündemini belirleyen en önemli unsurlardan biri 

haline gelmiştir. Ocak 2019 itibarıyla Türkiye’de geçici koruma kapsamına alınmış yaklaşık 

3,6 milyon Suriyeli bulunmaktadır. Bu durum, Suriyeli nüfusunun yerli nüfusa oranının 

yaklaşık yüzde 4.5 olduğu anlamına gelmektedir. Aşağıdaki harita, Suriyelilerin Türkiye’de en 

çok yaşadığı illeri göstermektedir. Buna göre İstanbul ve güney ve güneydoğu illerinde 

Suriyeli nüfusunun daha yüksek olduğu görülmektedir.   

Türkiye, izlediği açık kapı politikasıyla mültecilere ev-sahipliği yapan diğer ülkeler için iyi bir 

örnek teşkil etmişse de, bu durum Türkiye Cumhuriyeti Devleti için kamu hizmetlerinin 

sunulması ve planlama kapasitesi bağlamında çok önemli bir baskı unsuru yaratmıştır. Göç 

dalgasının başladığı ilk yıllarda Suriye krizinin kısa sürede biteceği ve misafir edilen 

Suriyelilerin evlerine dönebileceği varsayımı hem Suriyelilere hem de onlara ev sahipliği 

yapan ülke vatandaşlarına hakim olduğu için kitlesel halde gelen Suriyelilerin sosyoekonomik 

hayata entegrasyonuna yönelik politika geliştirmek konusunda geç kalınmıştır. Ancak izleyen 

yıllarda krizin derinleşmesi ve yerinden edilen Suriyelilerin giderek artması, ulusların buna 

yönelik bir göç politikası geliştirmek zorunda olduğunu açıkça ortaya çıkarmıştır. Çeşitli donör 

kuruluşların krize cevaben oluşturduğu fonlar aracılığıyla ulusal ve/ya uluslararası pek çok 

kurum/kuruluşun gerçekleştirdiği insani yardım ve geçim kaynaklarına yönelik projelerle 

Suriyelilerin Türkiye’deki hayatlarını kolaylaştırmaya odaklanılmıştır. Bu projeler ilk yıllarda 

temel yaşamsal ihtiyaçların karşılanması amacındayken (gıda yardımı, nakdi yardımlar, 

hijyen kitlerinin dağıtılması, psikososyal destek vb.), son yıllarda kişilerin meslek edinmesi, 

okullaşma oranlarının artırılması ve istihdam edilmesi gibi “geçim kaynağı” sağlanması 

amacına hizmet etmek üzere tasarlanmaktadır.  
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Şekil 4: Geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin illere göre dağılımı, Ocak 
2019 

 

Kaynak: İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre Türkiye’deki geçici koruma 

altındaki Suriyelilerin cinsiyet dağılımı neredeyse eşittir. Kadınlar, toplam Suriyeli nüfusunun 

yaklaşık yüzde 46’sını oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra Suriyelilerin yüksek doğum 

oranlarına sahip olduğu söylenebilir. Aralık 2011 ve 2017 yılları arasında Suriyeli kadınlar 

276.158 çocuk dünyaya getirmiştir.8 Okul çağındaki Suriyelilerin de arttığı anlamına gelen 

bu durum, Suriyelilere yönelik dil ve mesleki eğitim imkanlarının çoğaltılması ve niteliğinin 

artırılmasının bu kişilerin toplumsal entegrasyonunun sağlanması bakımından önemli 

araçlar olduğunu ortaya koymaktadır.  

Türkiye, geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler dışında ikamet izni ve ulusal koruma 

başvurusu yapmış yabancılara da ev sahipliği yapmaktadır. 2018 yılsonu itibarıyla Türkiye’de 

ikamet iznine sahip olan yaklaşık 856 bin yabancı vardır. Ulusal koruma başvurusu 

yapanların sayısı ise yaklaşık 114 bin kişidir. 

Tablo 4: Uyruğuna göre Türkiye’de ikamet eden yabancılar, 2018 

Uyruk Sayı 

Irak 104.444 

Suriye 99.643 

Türkmenistan 67.522 

Azerbaycan 65.027 

İran 44.313 

Afganistan 39.283 

Rusya 36.507 

Özbekistan 34.727 

                                                      
8 AFAD, 11/12/2017 
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Mısır 25.784 

Kırgızistan 25.645 

Kaynak: İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 

A.3.3. Eğitim sektörü bağlamı 

Lütfen ülkenizdeki örgün eğitim ve öğretim sisteminizde mesleki eğitimin (İMEÖ / SME) 

yerini belirtiniz (bir diyagram şeklinde verebilirsiniz) ve MEÖ öğrencileri için, dikey (ör. 

Yükseköğretime) ve yatay (ör. Genel eğitime) geçiş yollarını tanımlayınız. 

Tanımladığınız sistemde MEÖ'in statüsü nedir? Örneğin, MEÖ'e kayıt yapan 

öğrencilerin, aynı yaş grubunda diğer alternatif eğitimlere kayıt yapan öğrencilere 

oranı nedir? MEÖ ve genel eğitimde bulunan öğrenciler ne oranda, tanımladığınız 

geçiş yollarından faydalanmaktadır? 

Aşağıdaki tablo milli eğitim sisteminin yapısını göstermektedir. Buna göre bireyler birinci ve 

ikinci dörder yıllık eğitimlerini tamamladıktan sonra, 9. sınıftan itibaren mesleki eğitime 

devam edebilmektedir. Bunu çıraklık eğitimi altında yapabilecekleri gibi açık öğretimde veya 

örgün öğretim içinde mesleki ortaöğretim okullarına devam ederek gerçekleştirebilirler. 

 

Tablo 5: Türk Eğitim Sisteminin Kademelendirilmesi 
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Kaynak: MEB, Türk Eğitim Sistemi ve Ortaöğretimi9 

Mesleki ve teknik ortaöğretimde okullaşma oranı, genel ortaöğretimdeki brüt okullaşma 

oranının altında olup yaklaşık yüzde 52’dir. Cinsiyet dağılımı ile baktığımızda genel 

ortaöğretimde kadınların okullaşma oranı erkeklerinkine kıyasla daha yüksekken, mesleki 

ortaöğretimde daha düşüktür.  

Tablo 6: Okullaşma Oranları, 2017-2018 eğitim – öğretim yılı* 

 Genel Ortaöğretim Mesleki ve Teknik Ortaöğretim** 

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

Brüt Okullaşma Oranı 56,03 57,24 56,62 56,04 47,26 51,77 

Net Okullaşma Oranı 38,88 43,87 41,31 44,89 39,52 42,28 

Kaynak: MEB 

(*):Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2017/’18  

(**):Hesaplamalara; İmam Hatip Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik 

Liseler, Özel Eğitim Meslek Liseleri ve Özel Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrenciler 

dahil edilmiştir. 

Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının yükseköğretime yerleşme oranları 2018 yılı için 

incelendiğinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavında başarılı olup herhangi bir yükseköğretim 

okulunda eğitimlerine devam etmeye hak kazananlar, tüm mesleki ve teknik eğitim 

mezunlarının yüzde 28,5’ine tekabül etmektedir. Bunların çoğu iki yıllık ön lisans okullarını 

kazanırken, çok daha azı dört yıllık okullara yerleşmelerine imkan tanıyacak bir puan 

alabilmiştir.   

Tablo 7: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Mezunlarının 2018 Yılı Yükseköğretime 
Yerleşme Oranları (%)* 

TÜR ORAN (%) 

Ön lisans 17,08 

Lisans 4,97 

Açık Öğretim Fakültesi 6,39 

TOPLAM 28,45 

Kaynak: ÖSYM 

(*): Veriler, 31 Ağustos 2018 tarihinde www.osym.gov.tr adresinden alınmıştır. ÖSYM’den 

alınan verilere Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ile Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları da dahildir. 

                                                      
9 

http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/13153013_TES_ve_ORTAYYRETYM_son10_2.pdf 
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A.3.4. Hayat boyu öğrenme bağlamı 

Hayat boyu öğrenme, ülkenizde bir politika önceliği ise, lütfen MEÖ'in bu önceliğin 

uygulanmasına dair resmi rolünü ve katkısını kısaca açıklayınız. 

Hayat boyu öğrenme, bireylerin ve genel olarak insanlığın ilerleme sağlayabilmesinin en 

temel unsurlarından biridir. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan çerçeve 

dokümanda10 (white paper) hayat boyu öğrenme, “bir kimsenin hayatı boyunca kişisel, sosyal 

ve/veya profesyonel nedenlerle bilgi, beceri ve/veya yeterliliklerini geliştirmek amacıyla 

hayatı boyunca gerçekleştirdiği tüm öğrenme aktiviteleri” şeklinde tanımlanmıştır. Buradan 

hareketle hayat boyu öğrenme, kişinin kaç yaşında olduğundan bağımsız bir şekilde herkesin 

eşit erişim imkanlarına sahip olması gereken bir kavramdır.  

Teknolojik gelişmelerle birlikte işler ve iş yapma biçimleri değiştikçe bireylerin adaptasyon 

kabiliyetine sahip olması da daha önemli hale gelmiştir. Bu nedenle hayat boyu öğrenme, 

özellikle yetişkin bireylerin yeni teknolojilerin gerektirdiği mesleki ve teknik becerilere ve iş 

dünyasının taleplerini karşılayabilmek (ya da sadece kişinin hayatını bir başkasına ihtiyaç 

duymaksızın idame ettirmek) için sahip olması gereken sosyal becerileri edinmesi için en 

önemli araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda bireylerin, çalışma hayatının ve 

gündelik hayatın gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojileri, yabancı dil, finansal okuryazarlık, 

problem çözme, eleştirel düşünme, tasarımsal düşünme, yaratıcılık, etkili iletişim kurma gibi 

temel becerilere sahip olması arzu edilmektedir. Bireylere bu becerilerin kazandırılması ise 

hem örgün eğitimin her kademesinde hem de hayat boyu öğrenme kapsamında gerek 

işbaşında gerekse halk eğitim merkezlerinde mümkün olabilmektedir. 

Türkiye’de de hayat boyu öğrenme kavramı geçmişten bu yana eğitim sisteminin bir parçası 

olmuş ve strateji dokümanlarında veya kalkınma planlarında kendine yer bulmuştur. Örneğin 

10. Kalkınma Planı hayat boyu öğrenmenin Türkiye’nin kalkınması için en önemli 

unsurlardan birisi olduğunu vurgulamış ve şu ifadelere yer vermiştir:  

Eğitim sistemi ile işgücü̈ piyasası arasındaki uyum, hayat boyu öğrenme 

perspektifinden hareketle iş yaşamının gerektirdiği beceri ve yetkinliklerin 

kazandırılması, girişimcilik kültürünün benimsenmesi, mesleki ve teknik eğitimde okul-

işletme ilişkisinin orta ve uzun vadeli sektör projeksiyonlarını dikkate alacak biçimde 

güçlendirilmesi yoluyla artırılacaktır.  

Bireylerin, mesleki becerilerin yanında iş yaşamının gerektirdiği temel becerilere sahip 

olması, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ülkemiz insan 

kaynağının geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu programla bireylerin, çalışma 

hayatının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojileri, yabancı dil, finansal okuryazarlık, problem 

çözme, eleştirel düşünme, iletişim, liderlik, kariyer planlama ve iş arama gibi temel beceriler 

ile sanatsal ve sportif becerilere sahip olması amaçlanmaktadır.” olarak belirtilmiştir. 

Programda, temel becerileri kazandıran hayat boyu öğrenme programlarının geliştirilmesi 

hedefine yönelik faaliyetler ele alınmıştır. Bu çerçevede anılan tüm üst düzey dokümanların, 

Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Sisteminin temellerini güçlendirmesi hedeflenmektedir. 

                                                      
10 https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/white_paper_on_lll.pdf 
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Türkiye’de hayat boyu öğrenme faaliyetleri için rehber niteliğinde bir belge olan Türkiye 

Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi (2014-2018)11 de Planda belirlenen hedef 

doğrultusunda hazırlanmıştır. Strateji belgesinde belirlenen öncelikler mesleki eğitim ve 

öğretimi de destekler niteliktedir. Bu öncelikler şunlardır: 

1. Toplumda hayat boyu öğrenme (HBÖ) kültürü ve farkındalığının oluşturulması,  

2. HBÖ fırsatlarının ve sunumunun artırılması,  

3. HBÖ fırsatlarına erişimin artırılması,  

4. Hayat boyu rehberlik ve danışmanlık sisteminin geliştirilmesi, 

5. Önceki öğrenmelerin tanınması sisteminin geliştirilmesi,  

6. HBÖ izleme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi  

Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi, belirlenen bu altı öncelik kapsamında toplam 29 tedbir 

maddesi ve bu tedbirlere yönelik eylemler içermektedir. Bu eylemler çerçevesinde strateji 

belgesinin uygulaması devam etmektedir.  

Hayat boyu öğrenme, Ulusal İstihdam Stratejisi (2017-2019) dokümanında da önemli bir 

bileşenidir. İlgili dokümanın eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik politika ekseni 

hayat boyu öğrenmenin özendirilmesi ve açık öğrenme ortamları oluşturulmasına yönelik 

eylemler içermektedir. 

A.3.5. Uluslararası işbirliği bağlamı: ortaklıklar ve donör desteği 

Lütfen ülkenizde MEÖ'in desteklenmesinde, bağışçı, desteklenen proje ve/veya 

politika alanı/reform önceliği, destek süresi ve ayrılan toplam tutar şeklinde, bağışçı 

katılımına dair bilgi veriniz. 

Mesleki ve teknik eğitimde niteliğin artırılması amacıyla uygulanan teşvik/destek 

mekanizmaları ve kamu desteğiyle yürütülen projeler şunlardır:  

Özel Meslek Liselerine Devlet Teşviki;  

 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde açılan 

özel meslek liselerine 21 alanda devlet teşviki verilmiştir.  

 OSB dışında açılan özel meslek liselerine ise 27 alanda devlet teşviki uygulaması 

başlatılmıştır.  

 Mevcut durumda 69 özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi teşvikten faydalanmakta 

olup bu okullarda 38.833 öğrenci eğitim görmektedir.  

Beceri Eğitimi ve Staj için İşletmelere Sağlanan Devlet Katkısı;  

 İşletmelerde beceri eğitimi ve staj yaptırmakla yükümlü bulunan işletmeler tarafından 

öğrencilere ödenen asgari ücretin belirli bir kısmının işverenlere devlet katkısı olarak 

ödenmesi sağlanmıştır.  

 İşletmede beceri eğitimine devlet teşviki kapsamında ortama aylık 182.939 öğrenci 

için devlet desteği gönderilmiştir. Uygulamanın başladığı Şubat 2017 tarihinden 

Haziran 2018 tarihine kadar işletmelere 3.109.971 öğrenci için devlet teşviki ödemesi 

yapılmıştır.  

                                                      
11 http://hbogm.meb.gov.tr//meb_iys_dosyalar/2015_04/20025555_hbostratejibelgesi_2014_2018.pdf 
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Projeler ve Paydaşlarla İş Birliği; 

 2017 yılında toplam 103 kurum ve kuruluşla 77 protokol yürütülmüştür. MTEGM 

tarafından şu anda 98 kurum ve kuruluşla iş birliğine gidilmiş olup 88 protokol 

yürürlüktedir. 2018 yılı Temmuz itibarıyla, 21 kurum/kuruluşla yapılan iş birliği 

protokolünün süresi tamamlanmıştır. Bu kurum/kuruluşlarla işbirliklerinin tekrar 

yapılması için görüşmeler devam etmektedir. 2018 Ocak-Temmuz ayları arasında da 

22 yeni protokol yürürlüğe girmiştir.12 

Protokol ve projeler kapsamında sunulan hizmetler ve yararlanıcı sayılarına ilişkin veriler 

aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Tablo 8: İş Birliği Protokolleri ve Gerçekleştirilen Projelere İlişkin Bazı Göstergeler, 
2017 - 2018 

  2017 
Hedef 

2017 
Gerçekleşen 

2018 
Gerçekleşen 

Hazırlanan proje sayısı 3 3 3 
Yürütülen proje sayısı 8 10 11 
Tamamlanan proje sayısı 1 1 - 
Yayın sayısı 1 1 4 
İş birliği yapılan kurum/kuruluş sayısı 20 27 29 
İş birliği protokol sayısı 20 26 22 
Eğitim materyalleri, modül/müfredat 
güncellemesini kapsayan protokol sayısı 

- 5 - 

Burs alan öğrenci sayısı 1.500 2.946 4.850 
Hizmet içi eğitim sayısı 34 29 42 
Hizmet içi eğitime katılan atölye laboratuvar 
öğretmenleri 

850 959 771 

İş başı eğitim sayısı 18 22 19 
İş başı eğitimine katılan atölye laboratuvar 
öğretmenleri 

350 423 327 

Özel politika gerektiren gruplara yönelik 
düzenlenen kurs, seminer vb. faaliyetlerin sayısı 

250 307 162 

Özel politika gerektiren gruplara yönelik 
düzenlenen kurs, seminer vb. faaliyetlere katılan 
kişi sayısı 

3.000 5.118 2.696 

Tüm eğitim alan yönetici öğrenci, öğretmen, 
kursiyer, veli, vb. sayısı 

7.500.000 14.897.822 702.082 

Donatılan atölye, laboratuvar sayısı 46 56 80 
İnşa edilen bina (okul, pansiyon, Meslekî Eğitim 
Merkezi) sayısı 

2 2 - 

Staj/beceri eğitimi alan öğrenci sayısı 100 517 1.574 
İstihdam edilen öğrenci sayısı 15 85 188 

Kaynak: Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü Raporu, Kasım 2018 

 

                                                      
12 Türkiye’de Meslekî ve Teknik Eğitimin Görünüm Raporu, Sayfa: 71 
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B. EKONOMİ VE İŞGÜCÜ PİYASASI ORTAMI 

Tematik Sorular 

B.1. Mesleki Eğitim, Ekonomi ve İşgücü Piyasaları 

Sorunların tespiti 

B.1.1. İşgücü piyasasının durumu 

Lütfen ülkenizdeki işgücü piyasasının özelliklerini ve mevcut zorluklarını tanımlayınız. 

Seçilecek özellikler, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve eğitim türü (lütfen MEÖ ile ilgili 

bilgileri dahil ediniz) gibi özelliklere göre katılım oranı, istihdam ve işsizlik oranını ve 

sektöre göre (kamu veya özel sektör) istihdam oranını içerebilir. Zorluklar, kayıt dışı 

istihdam, güvencesiz çalışma, işgücü piyasasının segmentasyonu, yüksek işsizlik ve 

genç işsizliği, istihdam açığı, beceri uyumsuzluğu, durgunluk, işgücü piyasasında 

bölgeye, yaşa ve cinsiyete / eğitime özgü sorunları kapsayabilir. 

Lütfen özellikle tanımladığınız zorluklardan kimlerin etkilendiğini de belirtiniz (örn. 

gençler, kadınlar, yükseköğrenim mezunları, düşük vasıflı kişiler). 

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

Avrupa’nın en genç nüfuslu ülkesidir13. Türkiye, sanayi öncesi toplumlardan sanayileşmiş bir 

ekonomik sisteme geçen her ülke gibi yüksek doğum ve ölüm oranlarından düşük oranlara 

ulaşma anlamına gelen, demografik bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bu tür bir 

dönüşüm, çalışma çağındaki nüfusun artmasına da neden olduğundan ekonomik büyüme 

için bir demografik fırsat penceresi oluşturmaktadır. Bu demografik pencereden faydalanmak 

için yapılması gerekenlerin başında Türkiye’nin genel olarak eğitim sisteminin kalitesini ve 

erişilebilirliğini herkes için iyileştirmesi gelmektedir.  

TÜİK tarafından açıklanan Eylül 2018 verilerine göre Türkiye’de nüfusun 60,8 milyonluk 

kısmı 15 yaş ve üzerindedir. Bunun yüzde 88,4’ü çalışma çağında (15 – 64 yaş aralığında) 

yer almaktadır. 15 yaş ve üzerindeki nüfus için işgücüne katılma oranı yüzde 54 iken işsizlik 

oranı yüzde 11,4’tür. Erkeklerin işgücüne katılma oranı kadınlara kıyasla çok daha yüksek 

olup yüzde 73,5’tir. Benzer bir durum genç işsizliğinde de geçerlidir. Erkeklerde yüzde 18,6 

olan genç işsizlik oranı, kadınlarda yüzde 27,2’dir. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerde 

ise kadınlar için durum daha kritiktir. 15 – 24 yaş aralığındaki kadınların yaklaşık yüzde 37’si 

eğitim ve istihdamın dışındadır. Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı hem erkeklerde 

hem de kadınlarda 20 – 24 yaş grubu için 15 – 19 yaş grubuna kıyasla daha ciddi bir sorun 

olarak karşımıza çıkmaktadır.   

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

sorunlara işaret etmesi bağlamında üzerinde durulması gereken bir sorun alanıdır. Türkiye, 

yüzde 21’e yaklaşan genç işsizlik oranı ile AB-28 ve OECD ortalamasından daha yüksek bir 

genç işsizliğine sahiptir. Türkiye’de genç işsizliği oranının 2012 yılından beri giderek arttığı 

da dikkat çekici bir tespit olarak kaydedilmelidir. 

                                                      
13 TÜİK, 2017 yılı nüfus verisi 
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Tablo 9: Temel işgücü piyasası istatistikleri, 15+ yaş, %, Eylül 2018 

 Toplam Erkek Kadın 

İşgücüne katılma oranı 54,0 73,5 34,9 

İstihdam oranı 47,8 66,4 29,7 

İşsizlik oranı 11,4 9,7 15,0 

Tarım dışı işsizlik oranı 13,5 11,0 19,6 

Genç işsizlik oranı* 21,6 18,6 27,2 

Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı* 27,4 18,2 36,9 

Kaynak: TÜİK 

*15-24 yaş grubu için 

TÜİK Hanehalkı İşgücü İstatistiklerine göre 2017 yılında Türkiye’de kayıt dışı istihdam oranı 

yüzde 33,7’dir. Güneydoğu ve doğu illerinde bu oranın yüzde 60’ların üzerine çıktığı 

görülmektedir. Örneğin Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan’ı içeren TRA2; Van, Muş, Bitlis ve 

Hakkari’yi içeren TRB2; Şanlıurfa ve Diyarbakır’ı içeren TRC2 Düzey 2 bölgelerinde kayıt 

dışı istihdam sırasıyla yüzde 67,5, yüzde 63 ve yüzde 62’dir. Kayıt dışılığın bu bölgelerde 

Türkiye ortalamasına kıyasla daha yüksek olmasının temel nedeni bu bölgelerin temel geçim 

kaynağının tarımsal faaliyet olmasıdır. Zira Türkiye’deki kayıt dışı istihdam esas olarak tarım 

sektöründe kendini göstermekte olup söz konusu oran yüzde 88,3’tür. ILO (2018)14 kayıt dışı 

istihdamın dünya genelinde de önemli bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Rapora göre 

tarım sektörü dışarıda bırakıldığında dünyada istihdamda olanların yarısı kayıt dışı 

çalışmaktadır. Türkiye’de ise bu oran (tarım sektörü hariç kayıt dışı istihdam oranı) yüzde 

22’dir. 

Yüksek genç işsizliği, kadınlarda düşük işgücüne katılma oranı gibi temel işgücü 

istatistiklerinin işaret ettiği sorunların yanı sıra “beceri uyumsuzluğu” ve yoğun mülteci akımı 

da Türkiye işgücü piyasası için önemli sorun alanları olup izleyen bölümlerde detaylı bir 

şekilde ele alınacaktır. 

B.1.2. Spesifik zorluklar ve fırsatlar: Beceri uyumsuzluğu 

Bir önceki sorunun yanıtında tanımladığınız zorluklardan biri, bir veya daha fazla 

biçimde beceri uyumsuzluğu ise, lütfen MEÖ ve daha genel olarak eğitimin bu duruma 

katkıda bulunup bulunmadığını ve bulunuyorsa, nasıl bulunduğunu belirtiniz. Örneğin, 

eğitim ve öğretim, iş arayanları işgücü piyasasında talep edilen becerileri kazandırıyor 

mu? Kazandırmıyorsa, lütfen olası sebepleri tanımlayınız. Bunlar, güncelliğini 

kaybetmiş eğitim içeriği, SME'ye düşük katılım veya işe alınmada pek aranmayan 

eğitim seçenekleri gibi faktörleri içerebilir. 

İşgücü piyasalarında beceriye (niteliğe) olan talep giderek artarken, beceri arzıyla beceriye 

olan talebin aynı hızda artmaması, genel olarak beceri uyumsuzluğu olarak adlandırılan, 

kişilerin eğitimlerinin ya da becerilerinin altında veya üstünde olan işlerde çalıştığı, 

işverenlerin kalifiye eleman bulmakta zorlandığı veya güncel olmayan beceri setlerine sahip 

bireylerin işsiz kaldığı durumları ortaya çıkarabilir. 

                                                      
14 Women and men in the informal economy: A statistical picture. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf 
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İşgücü piyasalarına yönelik yapılan ihtiyaç analizi veya benzeri çalışmaların çoğu, 

işverenlerin “aradıkları niteliklere sahip personel bulmakta zorlandığı” sonucunu ortaya 

çıkarmaktadır. Küresel ölçekte bir çalışma olan ve Manpower Group tarafından 

gerçekleştirilen Yetenek Açığı Araştırması’nın15 2018 yılı sonuçlarına göre Türkiye, en çok 

yetenek açığı yaşayan ilk on ülkeden biridir. Türkiye’de Manpower’ın araştırmasına katılan 

işverenlerin yüzde 66’sı firmalarındaki açık pozisyonları doldurmakta güçlük çektiğini 

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

Japonya (yüzde 86), Romanya (yüzde 81), Tayvan (yüzde 78), Hong Kong (yüzde 76) ve 

Bulgaristan’dır (yüzde 68).  

Yine Manpower’ın aynı araştırması, küresel olarak işverenlerin yüzde 45’inin açık 

pozisyonlarını doldurmakta güçlük çektiğini ortaya koymuştur. En çok güçlük yaşadıkları 

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

elektrisyen gibi meslekler gelmektedir. İşverenler, bu alanlarda istihdam edecek kişi 

bulmanın bir önceki yıla kıyasla çok daha zor olduğunu belirtmiştir. İstedikleri zaman bu 

pozisyonlara uygun eleman bulamamalarının en önemli nedenleri ise sırasıyla, başvuru 

yetersizliği (yüzde 29), deneyim eksikliği (yüzde 20), teknik beceri eksikliği (yüzde 19), 

başvuranların yüksek ücret beklentisi (yüzde 12) ve sosyal beceri eksikliğidir (yüzde 8). 

İŞKUR’un İşgücü Piyasası Araştırması16 (İPA) 2018 sonuçları, Türkiye’de işyerlerinin yüzde 

20,9’unun teminde güçlük çektiği meslekler olduğunu göstermektedir. Teminde güçlük 

çekilme nedenleri incelendiğinde, “gerekli mesleki beceriye / niteliğe sahip eleman 

bulunmaması” ile “yeterli iş tecrübesine sahip eleman bulunamaması” gerekçelerinin öne 

çıktığı görülmektedir. Rapor aynı zamanda teminde güçlük çekilen meslekler ile işverenlerin 

talep ettiği (açık pozisyonlarının olduğu) mesleklerin benzerlik gösterdiğini de ortaya 

koymaktadır. Bu durum, açık işlerle İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin mesleklerinin benzerlik 

göstermesi, bu mesleklere ilişkin bir beceri uyumsuzluğu sorunu olduğuna işaret etmektedir. 

Teminde güçlük çekilme nedenleri göz önünde bulundurulduğunda, mesleki eğitimin işgücü 

piyasasındaki beceri uyumsuzluğunu gidermek için çok önemli bir araç olduğu ancak bu 

açığı kapatmak konusunda yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca meslek liselerine devam 

eden öğrenciler için staj programlarının okulda öğrenilen teorik bilginin pratiğe aktarılabilmesi 

bağlamında hayati önemde olduğu ancak halihazırda uygulanan staj programlarının 

öğrencilerin meslekleriyle ilgili olarak işverenlerce arzu edilen düzeyde deneyim 

kazanmalarını sağlayamadığı ortaya çıkmaktadır. Teorik ve pratik bilginin birlikte 

öğrenilmesini sağlayacak bir mesleki eğitim sistemi, işgücü piyasasındaki beceri 

uyumsuzluğu sorununun aşılması hususunda önemli bir role sahiptir. Keza, İŞKUR’un işbaşı 

eğitim programları da söz konusu beceri uyumsuzluğunun giderilmesine hizmet eden önemli 

bir araçtır.   

B.1.3. Spesifik zorluklar ve fırsatlar: Göç 

Bu soru veya herhangi bir kısmı ülkeniz bağlamında geçerli olduğu ölçüde, lütfen göç, 

göçmenlik ve göçmen akımının işgücü piyasasına etkisini açıklayınız. Etki, beyin 

göçünü veya meziyetli göçmenlerin vasıfsız işlerde çalışmasını, belirli sektörlerde yerli 

                                                      
15https://go.manpowergroup.com/hubfs/TalentShortage%202018%20(Global)%20Assets/PDFs/MG_T

alentShortage2018_lo%206_25_18_FINAL.pdf 

16 https://media.iskur.gov.tr/22146/2018-yili-turkiye-geneli-ipa-raporu.pdf  
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işçilerin atıklarını, belirli sektörlerde yerel işçilerin dışlanmasını, ücretlerin 

düşürülmesini veya işsizliğin artmasını içerebilir. Bu etkilerden herhangi biri, bir 

politika tepkisi gerektiren bir zorluk oluşturuyor mu? 

Halihazırda ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriye vatandaşları için Türkiye 

Cumhuriyeti 2016 yılına kadar “açık kapı” politikası izlemiştir. 2011 yılının Mart ayında, iç 

karışıklıkların başlamasının ardından çok sayıda Suriye Arap Cumhuriyeti (Suriye) vatandaşı 

Türkiye’ye uluslararası koruma bulmak amacıyla gelmiştir. Özellikle “açık kapı” politikasının 

uygulandığı dönemde gerçekleşen yoğun göç akımının da etkisiyle Türkiye, misafir ettiği 

Suriyeli sayısı bakımından dünya genelinde ilk sırada yer almaktadır. İçişleri Bakanlığı Göç 

İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre 10 Ocak 2019 itibarıyla Türkiye’de geçici koruma 

altında olan Suriyeli (GKAS17) sayısı 3,6 milyondur. Bu sayı, Türkiye’deki yerli nüfusun 

yaklaşık yüzde 5’ine tekabül etmektedir. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın basında18 yer alan açıklamasına göre 

Türkiye’de çalışma çağında olan GKAS nüfusunun 2 milyon kişi olduğu tahmin 

edilmektedir.19 Ancak halihazırda çalışma izni alan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli 

sayısı 28 bin civarındadır.20 Resmi bir veri açıklanmamış olmakla birlikte yüz binlerce GKAS 

bireyin kayıt dışı olarak istihdam edildiği tahmin edilmektedir. Bu durum halihazırda kayıt 

dışılığın yüksek olduğu Türkiye istihdam piyasası için önemli sorunlar teşkil etmektedir.  

Suriye iç savaşının ardından 2011 yılından beri Türkiye’ye göç akımı olmasına karşın Geçici 

Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik, 11 Ocak 2016 tarihinde 

kararlaştırılmıştır. 2016 yılına kadar mevzuatta bu yönde bir eksiklik olması, Suriyelileri 

istihdam etmek isteyen işverenler için bir belirsizliğe neden olmuştur. Bu ise işverenler 

arasında Suriyelilerin kayıt dışı istihdam edilmesinin yaygın bir uygulama haline gelmesine 

yol açmıştır. Bunun yanı sıra özellikle göç akımının ilk yıllarında Suriyelilerin dezavantajlı 

durumları onların “ucuz işgücü” olarak algılanmasına yol açmış, kendi becerileriyle uyumlu 

olan veya olmayan işlerde ortalama bir Türk vatandaşına kıyasla daha düşük ücretlere 

çalışmaya razı olmuşlardır. Kayıt dışı istihdam ve düşük ücretle çalıştırılma “imkanı” firmalar 

açısından özellikle inşaat ve tarım sektöründe Suriyelilerin Türk vatandaşları yerine tercih 

edilmesi sonucunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca Suriyelilere yönelik yürütülen pek çok proje 

kapsamında gerçekleştirilen toplantılar ve saha çalışmaları, işverenlerin çalışma izni 

alınmasına yönelik işlemleri, ilgili bakanlığın sadeleştirme çalışmalarına karşın hala kolaylıkla 

yerine getiremediğini de ortaya koymaktadır. Hatta, yabancılar için çalışma izni almanın 

                                                      
17 Metinde GKAS veya Suriyeli olarak kullanılacaktır. Ancak Suriyeli olarak kullanılan yerlerde de 

geçici koruma statüsünde olanlar anlaşılmalıdır. 

18 Geçici koruma altındaki Suriyelilerin yaş grubu, cinsiyet, eğitim seviyesi vb. göstergelere göre 

dağılımını gösteren detaylı istatistikler bulunmamaktadır. Bu nedenle resmi kurumların yaptığı 

açıklamalar ya da ulusal/uluslararası örgütlerin tekil saha çalışmalarının çıktılarından 

yararlanılmaktadır.  

19 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/calisma-caginda-2-milyon-suriyeli-var-212907h.htm 

20 Çalışma izni alan GKAS nüfusuna ilişkin düzenli olarak yayımlanan bir veri seti bulunmamaktadır. 

Söz konusu veriye, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER’e yapılan bilgi edinme başvurusu 

üzerine basına yansıyan bilgiye istinaden bu raporda yer verilmiştir. 

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201812171036658827-binlerce-suriyeli-calisma-izni-aldi-/ 
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işverenin yükümlülüğü olduğu bile her işverenin bilgisi dahilinde değildir. Buradan hareketle 

çalışma izni alınmasına ilişkin çok fazla bilgi kirliliği olduğu belirtilebilir.  

Yukarıdaki maddede belirtilen yönetmeliğe rağmen GKAS bireylerin büyük kısmı hala kayıt 

dışı istihdam edilmektedir. Bunun temelinde firmalar için bahsi geçen maliyet odaklı nedenler 

olmakla birlikte, önemli bir nedeni de bu bireylerin kayıt dışı çalışmak yönünde talep beyan 

etmesidir. GKAS bireylerin kayıt dışı çalışmak istemelerinin olası nedenleri şunlardır: 

o Sosyal uyum yardımlarından yararlanmaya devam etmek21 

o Kavramsal olarak sigortalı çalışmaya uzak olmak, kayıtlı istihdama ilişkin yasal 

haklarından haberdar olmamak 

o Savaşın kısa sürede biteceğini ve ülkelerine geri döneceklerini düşünmek 

Suriyelilerin Türkiye işgücü piyasasına entegrasyonuyla ilgili bir başka sorun alanı da bu 

kişilerin becerileriyle uyumlu işler bulmakta karşılaştıkları güçlüklerdir. Türkiye’de kayıtlı olan 

Suriyelilerin tamamı düşük eğitim seviyesine sahip veya vasıfsız kişilerden oluşmamaktadır. 

Türkiye’de eğitim seviyesi yüksek ya da belirli bir mesleki becerisi olan / işinin erbabı olan 

Suriyeliler de bulunmaktadır. Ancak bu kişilerin her zaman kendi becerilerine uygun 

alanlarda çalışamadıkları anlaşılmaktadır. Bunun birkaç nedeni şöyle sıralanabilir: 

o Dil bariyeri 

o Yasal engeller22  

o Becerisini / eğitimini kanıtlayıcı dokümanlara sahip olmamak 

o Nasıl iş arayacağını bilememek / İŞKUR vb. kurum veya özel istihdam 

bürolarından haberdar olmamak ya da Türkçe bilmedikleri için bu kurumlardan 

hizmet alamamak 

Suriyeliler özelinde anlatılan bu sorun alanlarının diğer yabancı uyruklu bireyler, sığınmacı ve 

göçmenler için de geçerli olduğu kabul edilebilir.   

B.1.4. Spesifik zorluklar ve fırsatlar: Dijital dönüşüm 

Eğer A yapı taşında, dijital dönüşümü ülkenizin ekonomi ve işgücü piyasası üzerinde 

bir etki yaratacak bir gelişme olarak tanımladıysanız, lütfen bu etkinin bir kısmının 

mesleki eğitimi ve daha geniş manada eğitimi ilgilendirip ilgilendirmediğini belirtiniz. 

Örneğin, dijital dönüşüm beceri uyumsuzluğuna katkıda bulunabilir ve buna bağlı 

olarak, sağlayıcıların ve müfredatlarının karşılamak için gerekli donanıma sahip 

olmayabilecekleri yeni MEÖ beklentileri ortaya çıkarabilir. 

Teknolojik gelişmeler teknolojiyi kullanma becerilerine sahip çalışanlara olan talebi 

artırmaktadır. Yeni teknolojilerin ancak nitelikli personeller tarafından kullanılabileceği 

düşüncesi, niteliğe olan talebi artırırken, bu teknolojik inovasyonların ve otomasyon 

süreçlerinin niteliksiz işleri yapabilecek personelin yerini alması vasıfsız işçilere olan talebi 

                                                      
21 Sigortalı çalışan kişiler Türk Kızılay aracılığıyla veya yerel idarelerce sağlanan ulusal/uluslararası 

fonlardan yararlanamamaktadır. Bu yardımları kaybetmek istemeyen Suriyelilerin kayıt dışı çalışmayı 

tercih ettiği bilinmektedir. 

22 Kanunlarla Türk vatandaşlarına hasredilen ve yabancıların çalışmalarının yasak olduğu meslekteki 

Suriyeliler de kendi becerilerine uygun alanlarda çalışamamaktadır. Örneğin: Diş hekimliği, 

veterinerlik, avukatlık gibi. 
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azaltmaktadır.23 Dünya Ekonomik Forumunun İşlerin Geleceği - 201824 raporuna göre dünya 

genelinde 2022 yılına kadar teknolojiye bağlı gelişen mesleklere talebin artması 

beklenmektedir. Veri analistleri ve veri bilimciliği, yazılım ve uygulama geliştiriciliği, e-ticaret 

ve sosyal medya uzmanlığı gibi meslekler, talebin artacağı meslekler arasında sayılmaktadır. 

Teknolojik dönüşüm, yalnızca meslekleri değil, işlerin yapılış biçimini, iş yerlerinin 

organizasyon yapısını da değiştirmektedir. Dolayısıyla işgücünün sahip olması gereken 

beceri setinin de değişmesi gerekmektedir. Bu çerçevede mesleki ve teknik becerilerin yanı 

sıra iletişim becerileri, esneklik, değişen koşullara hızlı adaptasyon, eleştirel ve yaratıcı 

düşünme gibi sosyal becerilerin de her geçen gün daha fazla işveren tarafından talep edildiği 

görülmektedir.  

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından Mart 2017’de yayımlanan 

bir araştırma notu25, Türkiye’deki mesleklerin ne kadarının gelecekte bilgisayarlar tarafından 

yapılabileceğini göstermektedir. TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 2015 verileri kullanılarak 

yapılan hesaplamaya göre Türkiye’de halihazırda yapılmakta olan işlerin yüzde 59’u 

gelecekte bilgisayarlar tarafından yapılabilecek mesleklerdendir. Büro elemanları, 

montajcılar, niteliksiz tarım çalışanları, satış hizmeti verenler yüksek risk altındaki 

mesleklerdir. Yapay zeka ve robotik teknolojilerindeki gelişmelerin Türkiye’de işgücü 

piyasasında büyük bir dönüşümü beraberinde getireceğine işaret eden bu durum mesleki 

eğitimin de buna paralel bir şekilde dönüşmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. 

Teknolojik dönüşüm mesleklere olan talebi değiştirirken, küresel iş ağları nedeniyle iş yapma 

biçimlerini de değiştirdiği için bu değişime adaptasyon sağlayacak bireyler yetiştirebilmek 

amacıyla mesleki eğitimin niteliğinde ve genel olarak mesleki eğitime olan yaklaşımda 

revizyona ihtiyaç olduğu vurgulanmalıdır. 

Politikaların tanımlanması 

B.1.5 Eğitim ve MEÖ ile ilgili stratejik politika yanıtları 
 
Lütfen bu yapı taşı sorularının öncesinde tanımladığınız sorunları ele almaya yönelik 

mevcut stratejik politika yanıtlarını belirtiniz. Bu yanıtlardan herhangi biri eğitim 

ve/veya MEÖ sektörünü içeriyor mu ve uygulanmasında ona ihtiyaç duyuyor mu? 

Evetse, lütfen açıklayınız. 

Türkiye, ekonomik kalkınma sürecinde yapısal ve demografik dönüşümler yaşamış, büyük 

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

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

yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı 1980’de yüzde 44 iken bugün bu oran yüzde 75’e 

yaklaşmıştır.26 Hızlı kentleşmenin yanı sıra 1980’lerden sonra Türkiye’de toplam yaş 

                                                      
23 Acemoglu, D. and Zilibotti, F. (2001). Productivity differences. The Quarterly Journal of Economics, 

116:2, 563-606 

24 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf 

25 Nas Özen, Efşan. 2017. Bilgisayarlı Otomasyon ve Türkiye İşgücü Piyasasının Geleceği. TEPAV 

Değerlendirme Notu No. 201712.  https://www.tepav.org.tr/upload/files/1490690332-

8.Bilgisayarli_Otomasyon_Ve_Turkiye___de_Isgucu_Piyasasinin_Gelecegi.pdf 

26 Türkiye İstatistik Kurumu, TEPAV hesaplamaları 
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bağımlılık oranı da önemli ölçüde gerilemiştir. Toplam yaş bağımlılık oranı 1980’de yüzde 

79,7 iken 2016’da bu oran yüzde 49,8 olmuştur.  Kırdan kente göç ve çalışma çağındaki 

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

sanayi ve hizmetlere dayalı bir ekonomiye dönüşmesine önemli katkı sağlamıştır. Ancak bu 

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

büyütecek işgücü hareketini devam ettirebilmek mümkün değildir. Türkiye’nin yapısal 

dönüşüm ile sektörel verimlilik artışlarını hedefleyen yeni bir büyüme stratejisine ihtiyacı 

vardır. Bunun için farklı bileşenleri içeren uygun ekosistemi sağlamak ön koşuldur. Bu 

ekosistemin en temel bileşenlerinden biri gerekli beceri setine sahip beşeri sermayedir. Bu 

beceri setine sahip bireylerin yetiştirilmesi için ise genel olarak eğitim sektöründe ve özel 

olarak da mesleki ve teknik eğitimde iyileştirilmesi ve/ya yeniden inşa edilmesi gereken 

alanlar mevcuttur. 

Bu bağlamda 2023 Eğitim Vizyonu dokümanındaki mesleki ve teknik eğitim vurgusu çok 

önemlidir. Bireylere ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda mesleğin gerektirdiği bilgi, 

beceri, tutum, tavır ve meslek ahlakı kazandırmaya stratejik bir önem atfeden 2023 Eğitim 

Vizyonu dokümanında, mesleki ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap 

verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen, paydaşların planlama ve 

karar alma süreçlerine etkin katıldığı bir yapıya ihtiyaç olduğunu belirtilmektedir. Buradan 

hareketle, Türkiye, 2023 eğitim vizyonuyla uyumlu olacak şekilde, iş dünyasının ihtiyaç 

duyduğu meslek ve alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlayacak şekilde meslekî 

eğitimin kalitesini artırmayı amaçlamaktadır.27 2023 Eğitim Vizyonu28 dokümanına göre 

mesleki ve teknik eğitime yönelik hedefler şunlardır:  

 Hedef 1: Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin artırılması sağlanacak 

 Hedef 2: Mesleki ve teknik eğitimde rehberlik, erişim imkanları artırılacak 

 Hedef 3: Yeni nesil müfredatlar geliştirilecek 

 Hedef 4: Eğitim ortamları ve insan kaynakları geliştirilecek 

 Hedef 5: Yurt dışında yatırım yapan iş insanlarının ihtiyaç duyduğu meslek elemanları 

yetiştirilecek 

 Hedef 6: Mesleki ve teknik eğitimde eğitim – istihdam – üretim ilişkisi güçlendirilecek 

 Hedef 7: Yerli ve milli savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü 

yetiştirilecek 

  

 
B.1.6 MEÖ'in aktif işgücü piyasası politikaları (AİPP'ler) vasıtasıyla çözümdeki rolü 
 
AİPP'ler, insanları yeniden iş aramaları için motive ve teşvik etmek, yeniden eğitmek, 

faal olmayanlara yönelik fırsatları genişletmek vb. amaçlar taşırlar. Ülkenizde bu veya 

başka unsur ve yaklaşımlar uygulanıyor mu? Uygulama oranı nedir? AİPP'ler herhangi 

bir şekilde eğitim ve/veya MEÖ içeriyor mu (örneğin, iş arayanları desteklemek için 

SME yoluyla beceri geliştirme) ve eğer içeriyor ise, nasıl içeriyor? 

                                                      
27 MEB – MTEGM. Kasım 2018. Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü 

28 http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf 
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İstihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, 

işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren kişi ve grupların işgücü piyasasına 

kazandırılmasına yardımcı olmak üzere yapılan faaliyetler genel olarak aktif işgücü hizmetleri 

olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından mesleki 

eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programları düzenlenmektedir. 

Kasım 2018 itibariyle düzenlenen kurs ve programlardan 457.107 kişi faydalanmıştır. Son 10 

yılda düzenlenen kurs ve programlardan ise toplamda 3.006.138 kişi yararlanmıştır. 

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

açılan kursların ve verilen eğitimlerin müfredatlarının yürürlükteki ulusal meslek 

standartlarına uyumlu olması ve bu kapsamda yapılan sınavların Mesleki Yeterlilik Kurumu 

(MYK) Kanunu’nda düzenlenen esaslar çerçevesinde yetkilendirilmiş belgelendirme 

kuruluşlarınca gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Türkiye’de AİPP kapsamında 

verilen kurs, işbaşı eğitim programı vb. mesleki eğitime yönelik hizmetlerde takip edilen 

müfredatın uluslararası meslek standartları ile uyumlu olmasının mevzuata dayalı bir şekilde 

sağlanmış olması, bu hizmetlerin faydalanıcılarının istihdam edilebilirliğini artırdığını 

söylemek mümkündür. 

 
B.1.7 Beceri talebinin ve MEÖ sağlanması üzerindeki etkisinin belirlenmesi 
 
Lütfen ülkenizdeki yetkili makamların işgücü piyasasındaki beceri talebini nasıl 
belirlediklerini ve tahmin ettiklerini, beceri arz ve talebi arasındaki dengeyi nasıl 
değerlendirdiklerini / düzelttiklerini açıklayınız. Örneğin, sonuçlar, eğitim ve özellikle 
MEÖ politikalarının iyileştirilmesi konusunda bilgi vermek için kullanılıyor mu ve 
kullanılıyorsa, nasıl kullanılıyor? Örnek olarak, eğitim ve MEÖ müfredatı ve 
programlarının uyarlanması, özel sektör kurumlarıyla, sağlanan eğitimin etkinliğini 
artıracak ortaklıklar kurulması, eğitimde geçirgenliğin iyileştirilmesi, MEÖ ve genel 
eğitim arasında geçişler önündeki engellerin kaldırılması sayılabilir. 
 
Ayrıca tüm becerilerin hesaba katılıp katılmadığını belirtiniz. Örgün olmayan ve gayri 
resmi öğrenimin onaylanması ve/veya göçmenler ve mültecilerin aldıkları eğitimler de 
dahil olmak üzere yurtdışında edinilen yeterliliklerin tanınması söz konusu mudur? 
Lütfen bu süreçlere (örneğin sektörel kuruluşlar) resmi olarak dahil olan kilit aktörler 
ve bunların rolleri hakkında bilgi veriniz. 
 
Mesleki teknik eğitimde iş ve meslek analizine dayalı modüler yapıda program geliştirme 

sürecinin felsefi anlayışı, mezunların işe/göreve mükemmel uyumunun sağlanmasıdır. Birey, 

iş piyasası, toplumsal ve ekonomik gerekçeler ile öğretme-öğrenme ilkeleri dengesi 

gözetilerek sağlanacak bu uyum, programın değerler sisteminin kaynağını oluşturmaktadır. 

Pragmatizm ve Natüralizmden referans alan bu anlayışın temeli, bireyi mesleki eğitimle 

çevreye uyumlaştırmak olarak ifade edilebilmektedir. Bu haliyle mesleki ve teknik eğitim, 

bireyi geliştirmede eğitim süreci bütünlüğü içerisine dâhil edilebilmektedir. “İş için eğitim” 

şeklinde özetlenebilecek olan bu anlayış, bireye, piyasada anlamı ve karşılığı olan bir 

iş/görevi etkili şekilde icra edecek yeterliklerin kazandırılması şeklinde ifade edilmektedir. Bu 

teorik anlayışa paralel olarak programı tasarlamada DACUM (Developing a Curriculum, 

PROGEL)29 analiz tekniği kullanılmıştır. DACUM, mesleki ve teknik eğitim programlarının 

geliştirilmesi sürecinde, ihtiyaç analizi aşamasında kullanılan bir iş analizi tekniğidir. 

                                                      
29  
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Mesleki ve teknik eğitimin işgücü piyasasındaki beceri talebini karşılamadaki bir diğer aracı 

ise Ulusal Meslek Standartlarıdır. Ulusal Meslek Standartları, “Mesleki Yeterlilik Kurumu” 

tarafından yürürlüğe konulan, bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli görev ve 

işlemleri içeren belge” olarak ifade edilmekte ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 

yayımlanmaktadır. 

İşgücü piyasasındaki beceri talebini de ortaya koyan ulusal meslek standartlarının mesleki ve 

teknik eğitim programlarına uyarlanması ise aşağıda verilen “Ulusal Meslek Standartlarının 

Ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik”in 10. maddesi ile garanti altına 

alınmıştır.  

“Mesleki ve teknik eğitim ve öğretime ilişkin orta ve yükseköğretim programları, Millî 

Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler tarafından bir yıl içinde ilgili ulusal meslek 

standartlarıyla uyumlu hâle getirilerek eğitim ve öğretimin bu programlara göre 

verilmesi sağlanır.” 

 

Örgün olmayan ve gayri resmi öğrenimin tanınması 

Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik Ve Ölçme Değerlendirme 

İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin Yönergesinin önceki öğrenmelere ilişkin belgelerin 

değerlendirilmesi maddesine (Madde 12) göre; 

Yurt dışından alınan belgelerin değerlendirilmesi, belgenin aslının o ülkenin Türkiye’de 

bulunan konsolosluklarınca veya geldikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğunca 

tasdik edilmiş ve yeminli tercüman tarafından tercüme edilen noter onaylı Türkçe çevirisi ile 

yapılmaktadır. Bu madde kapsamında başvuru yapanlardan sosyal güvenlik prim dökümü 

istenmemektedir. 

Aynı Yönergenin önceki öğrenmelerin tanınması ve denklik esasları maddesine (Madde 5) 

göre yapılacak iş ve işlemlerde, bireyin örgün/yaygın eğitim veya serbest öğrenmeler yoluyla 

edindiği öğrenme kazanımları kalfalık ve ustalık belgelerine erişimde değerlendirilmektedir. 

Önceki öğrenmelerin tanınması ve denkliği; ulusal meslek standartları, ulusal yeterlilikler ve 

ilgili alan/dalın çerçeve öğretim programları ile kazandırılması amaçlanan öğrenme 

kazanımları esas alınarak yapılacak ölçme ve değerlendirmelerle sağlanmaktadır.  

31.12.2018 itibarıyla çıraklık ve ustalık eğitiminde aktif 112.131 öğrenci eğitim almaktadır.  

05.11.2018 itibarıyla Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik kapsamında mesleki eğitim 

merkezlerine 147.695 kişi kayıt yaptırmış ancak 96.795 kişi sınava girerek belge almıştır. 

 
B.1.8 MEÖ aracılığıyla göçmenlerin ve mültecilerin desteklenmesi 
 
Göçmenlere ve mültecilere, işgücü piyasasına entegre olabilmeleri için MEÖ 
programları ve beceri tanıma hizmetleri sağlanıyor mu? Evetse, lütfen açıklayınız. 
 

Göçmenlere ve mültecilere, işgücü piyasasına entegre olabilmeleri için MEÖ programları ve 

beceri tanıma hizmetleri sağlanmaktadır. Bu kapsamda 2011 yılından sonra gerçekleştirilen 

yasal düzenlemeler ile Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin ve diğer yabancı uyruklu 

öğrencilerin MEÖ erişimi için çalışmalar sağlanmaktadır. 
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Denklik işlemleri 

Geçici Koruma Altındaki Yabancı Uyruklu Öğrencilerin denklik işlemleri Mesleki ve Teknik 

Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Valiliklere bildirilen 10.08.2016 tarihli 8542490 sayılı 

“Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Mesleki Eğitime Kayıtları” konulu yazı doğrultusunda 

İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri bünyesinde kurulan “Geçici koruma altındaki Suriyelilerin 

mesleki eğitime erişimlerinin artırılması komisyon/komisyonları” tarafından 

gerçekleştirilmektedir.   

Komisyonlar, İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde mesleki eğitimden sorumlu müdür 

yardımcısı/şube müdürü başkanlığında toplanır. Komisyonda yer alanlar: 

 Birer mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurum müdür/müdür yardımcısı,  

 Okul müdürlüğünce işletmelerdeki mesleki eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için 

görevlendirilen koordinatör müdür yardımcısı,  

 Rehber öğretmen (Arapça veya İngilizce bilmesi tercih edilmektedir),  

 Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) biriminden bir öğretmen,  

 Esnaf ve sanatkârlar odası temsilcisi  

 Sanayi ve ticaret odası temsilcisi 

 İŞKUR temsilcisi 

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin mesleki ve teknik eğitime yönlendirilmesi, mesleki ve 

teknik eğitimin önemi konusunda öğrenci/velilerinin farkındalığının artırılması amacıyla MEB 

ilgili birimlerince şunlar yapılmaktadır: 

 Mesleki ve teknik eğitim sistemini bütüncül bir bakış açısıyla tanıtmak üzere mesleki 

ve teknik ortaöğretimin eğitim sistemindeki yeri ve önemini anlatan broşür ve afişlerin 

dağıtımı yapılmaktadır. 

 Öğrencilerin yönlendirileceği meslek alanlarının belirlenmesinde sektörle işbirliği 

yapılmaktadır. 

 Kamp içi ve dışı geçici koruma altında bulunan Suriyeli aileler ziyaret edilerek mesleki 

ve teknik eğitim ile ilgili farkındalık oluşturulmaktadır. 

 Eğitim ve öğretime geç başlayan öğrenciler için telafi eğitiminin planlanması, Türkçe 

bilmeyenler için "Türkçe Seviye A1 ve A2 Programı’na katılımları veya "Okuma-

Yazma 1. Kademe Seviye Tespit Sınavı"na alınmaları konusunda çalışmalar 

yapılmaktadır. 

 Herhangi bir işte çalışır durumda olan geçici koruma altındaki Suriyelilerin tespit 

edilerek Mesleki Eğitim Merkezi programlarına kayıtlarının yapılması hususunda 

belirtilen faaliyetleri yürütmesine devam edilmektedir. 

 Mesleki Açık Öğretim Lisesinde alan açılmadığı için eğitimini tamamlayamayan 

öğrenciler ile yurt dışında öğrenim görüp yapılan denklik sonucuna göre alması 

gereken ders/dersler olduğu belirlenenlerin öğrenimlerini tamamlayabilmelerini 

sağlamak amacıyla tamamlayıcı eğitim programı açılmaktadır. 

 Geçici koruma altında bulunan Suriyeliler kontenjanı boş olan alanlara yönlendirilmesi 

yapılmaktadır. (Metal teknolojisi alanı, Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı, 

Mobilya ve iç mekan tasarımı alanı, Giyim üretim teknolojisi alanı, Muhasebe ve 

finansman alanı, El sanatları teknolojisi alanı, Tekstil teknolojisi alanı, Pazarlama ve 

perakende alanı, Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı, Çocuk gelişimi ve eğitimi 

alanı vb.) 
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B.2. Girişimci Öğrenme ve Girişimcilik 

Sorunların tespiti 

B.2.1 İstihdam yaratma ve MEÖ 

Ülkenizdeki MEÖ, örneğin MEÖ mezunları için serbest meslek sahibi olmak suretiyle, 

herhangi bir şekilde istihdam yaratmaya katkıda bulunuyor mu? Bulunuyorsa, lütfen 

ne ölçüde katkıda bulunduğunu açıklayınız. Örneğin ve eğer veriler mevcut ise, 

ortalama olarak, serbest çalışabilen MEÖ mezunlarının payı nedir? 

Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının okuldan işe geçişlerinin kolaylaştırılması için birtakım 

düzenlemeler mevcuttur. Bunlar: 

 6764 sayılı Kanunla MEÖ mezunlarının tamamına teknisyen unvanı verilmiştir. 

Anadolu mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının dört yıllık programlarının 3308 

sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki alanlarından mezun olanlara ustalık 

belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız işyeri açma 

belgesi verilmektedir. 

 Mesleki Eğitim Merkezlerine devam eden öğrencilere ise alan ve dalın 11. sınıfını 

başarı ile tamamlayanlara kalfalık belgesi, 12. sınıfını başarı ile tamamlayanlara 

ustalık belgesi verilmektedir. 

 İstihdam garantili mesleki eğitim kurslarında, kursiyerlerin en az yüzde 50’si, kurs 

sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde işe başlatılmak 

şartı ile 120 günden az olmamak üzere en az fiili kurs süresi kadar istihdam 

edilmektedir.  

 İstihdam, kursiyerin eğitim aldığı meslekte gerçekleştirilmektedir. Özel sektör işyerleri 

ile düzenlenen kurslarda, istihdam yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için 

kursiyerlerin yükleniciye bağlı işyeri veya işyerlerinde istihdam edilmesi 

gerekmektedir. 

 İşbaşı eğitim programında işverenin en az yüzde 50 istihdam taahhüdü vermesi ve 

program sonunda katılımcıları program süresi 60 günden az olanlar için en az 60 gün, 

diğer programlarda ise program süresi kadar istihdam etmesi gerekmektedir. 

Ayrıca KOSGEB, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Desteği kapsamında İŞKUR, Mesleki ve 

Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü gibi birçok kurumla eğitim işbirliği yapılması üzerine protokol 

imzalamıştır. Bu protokol doğrultusunda işbirliği yapılan kurum/kuruluşların hedef kitlesine 

yönelik veya genel katılıma açık olmak üzere, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve kendi 

işini kurmak isteyen potansiyel girişimcileri bilinçlendirmek adına içeriği KOSGEB tarafından 

onaylanan girişimcilik eğitimleri düzenlenmektedir. 

Politikaların tanımlanması 

B.2.2 Girişimciliği teşvik etmeye yönelik MEÖ politikaları 

Ülkenizdeki yetkili makamlar, MEÖ kurslarına katılanların serbest meslek edinme ve iş 

kurma kaydını tutuyor mu? Tutuyorsa, bu bilgiler nasıl kullanılıyor? 

Lütfen, eğer varsa, ana aktörleri belirtmek kaydıyla, girişimciliğin geliştirilmesine 

yönelik politikaları ve önlemleri açıklayınız. Örneğin, mesleki eğitimde girişimcilik 
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belirli derslerde ara konu olarak işleniyor mu veya müfredata dahil ediliyor mu? 

Girişimciliğe yönelik, yasal veya mali başka teşvikler veya engeller var mı? 

Eğitimin bireysel ve toplumsal getirisini yükseltmede girişimcilik önemli bir yere sahiptir. 

Girişimci, kendisinin ve çevresinin kazanımlarını faydaya dönüştüren bir öncü ve katalizör 

rolü oynamaktadır. Avrupa Komisyonunun 2006 yılında aldığı kararda, hayat boyu öğrenme 

kapsamında bireylere kazandırılması gereken sekiz temel yetkinlikten birinin de girişimcilik 

yetkinliği olması, mesleki ve teknik eğitimin bu husustaki öneminin altını çizmiştir.  

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında verilen teorik ve uygulamalı mesleki eğitimle 

öğrenciler iş hayatına yönelik bilgi ve beceri ile donatılmaktadır. Öğrenciler bu bilgi ve 

becerilerle bir başkasının yanında çalışabilecekleri gibi, kendi işlerini de kurabilecek girişimci 

bir ruhla yetiştirilmektedir. Bu bağlamda iş kurma fikirleri verilmesi,  girişimci fikirlerin ortaya 

konulması, bireylere iş kurmak için gerekli yasal işlemlerin neler olduğunun anlatılması, 

mezunların cesaretlendirilmesi amacıyla MEB tarafından Girişimcilik El Rehberi 

hazırlanmıştır. 

Türkiye’de girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve yeni girişimcilerin yetişmesi için 

politikalar geliştirilmektedir. Bu çerçevede girişimcilik, MEB, TÜBİTAK, KOSGEB,  TOBB ve 

İŞKUR başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların programları ile desteklenmektedir.  

Girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi 

kazanmaları amacıyla uygulamalı girişimcilik eğitimi,  yeni girişimci desteği gibi uygulamalar 

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM), Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) vb. 

kurumlar aracılığı ile verilmektedir. 

KOSGEB tarafından verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Desteği kapsamında ortaöğretim 

ve yükseköğretim kurumlarıyla eğitim işbirliği yapılması üzerine protokol imzalamaktadır. Bu 

protokol doğrultusunda işbirliği yapılan ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları, KOSGEB'e 

sunmuş oldukları girişimcilik derslerine katılan öğrencilere Girişimcilik Destek Programı ve 

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'ndan faydalanma imkanı sağlamış olmaktadır. Kendi 

işini kurmak isteyen ve eğitim sonrası resmi açılışı yapan girişimcilere, 31.12.2018 tarihinde 

kapanan Girişimcilik Destek Programında 50.000 TL'ye kadar hibe ve 100.000 TL'ye kadar 

geri ödemeli destek sunuluyorken, 01.01.2019 tarihinden itibaren devreye alınan Girişimciliği 

Geliştirme Destek Programı altında Yeni Girişimci Programı kapsamında 370.000 TL'ye 

kadar hibe ve ayrıca kredi faiz desteği sunulmaya başlanmıştır. 

Girişimcilik Eğitim Programları, istihdamın korunması, artırılması, geliştirilmesi ve işsizliğin 

azaltılması hedefleri çerçevesinde, İŞKUR’a kayıtlı olanların kendi işlerini kurmalarına ve 

geliştirmelerine yardımcı olmak ve KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvurabilmelerini 

sağlamak maksadıyla düzenlenmektedir. Bu programın hedefi, eğitim sonunda, girişimci 

adaylarının kendi iş fikirlerine ilişkin iş planı hazırlama ve uygulamaya yönelik gerekli bilgi ve 

deneyimi kazanmalarıdır. İŞKUR, Girişimcilik Eğitim Programı ile kendi işini kurmak veya işini 

geliştirmek isteyen herkese iş fikrinin nasıl geliştirildiği, pazar araştırmasının nasıl yapıldığı, 

pazarlama, üretim, yönetim, finansal planın ve iş planının nasıl hazırlandığı hususlarında 

eğitim vermektedir. Bu eğitim sonucu programı başarı ile tamamlayan herkes katılım 

sertifikası almaya hak kazanmakta ve bu sertifika ile KOSGEB’in Yeni Girişimci Desteğine 

başvurabilmektedir. 
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C. SOSYAL ÇEVRE VE BİREYSEL MEÖ TALEBİ 

C.1. MEÖ’ye Katılım ve Hayat Boyu Öğrenme 

Sorunların tespiti 

C.1.1. Katılım 

A yapı taşında, yaş, cinsiyet, MEÖ programı ve ders türü gibi farklı öğrenci 

özelliklerine göre İMEÖ ve SME'ye katılım ile ilgili temel bilgileri vermiştiniz. Bu 

verilerin ardında yatanlara bakıldığında, MEÖ'e erişim ve katılımı ile ilgili, örneğin bir 

yer eksikliği veya fazlası, bir eğitim alanı olarak MEÖ'in çekici olmaması, uzak yerlere 

erişim önünde engeller veya kayıt alanında problemler vb. gibi herhangi bir sorun var 

mıdır? 

Varsa, lütfen bu sorunların her birini açıklayınız ve bunların eğitim sisteminizin diğer 

kısımlarında da olup olmadığını veya sadece MEÖ'e mi özgü olup olmadığını ve 

sebebini belirtiniz. 

Türkiye’de mesleki ve teknik eğitime katılımın önündeki en önemli sorunlardan birinin, gerek 

ebeveynlerin gerekse eğitim sisteminin faydalanıcısı olan bireylerin, mesleki eğitimin kişilere 

(görece) yüksek yaşam standartlarına sahip olabilecekleri imkanlar sunamayacağına yönelik 

bir algıya sahip oldukları söylenebilir. Eğitim seviyesine göre kazanç istatistikleri 

incelendiğinde toplumdaki bu algının doğru olabileceği anlaşılmaktadır. TÜİK Hanehalkı 

İşgücü Anketi 2016 yılı mikro verilerine göre yüksek lisans veya doktora mezunları aylık 

ortalama 4.739,1 TL kazanırken, 2-3-4 yıllık fakülte mezunları 2.778,9 TL, meslek lisesi 

mezunları 1.790,1 TL, genel lise mezunları ise 1.786,6 TL kazanmaktadır. Dolayısıyla eğitim 

seviyesi arttıkça ortalama kazancın da arttığı görülmektedir.  

Bunun yanı sıra meslek liselerinin ağırlıklı olarak akademik başarısı düşük öğrenciler 

tarafından tercih ediliyor olması da hem meslek lisesi mezunlarının istihdam edilebilirliğini 

hem de meslek liselerinin akademik performansı yüksek ve belirli mesleklere yönelik ilgi ve 

becerisi olan öğrenciler tarafından da tercih edilebilir olmasını olumsuz yönde etkilemektedir. 

Ancak bu da toplumsal algıyla ilişkili olan bir durumdur. Zira akademik performans ile iş 

dünyasındaki başarı arasında negatif bir neden-sonuç ilişkisi kurulmasına imkan tanıyacak 

bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak meslek liselerinde temel bilimlere yönelik eğitimlerin 

(fen bilimleri, matematik gibi derslerin) içerik ve ders saati bakımından yetersiz olması da 

mesleki ve teknik eğitimin, her zaman iş dünyasının beklentilerini karşılayacak donanıma 

sahip mezunlar veremediği düşüncesini beslemektedir.30  

Buradan hareketle mesleki eğitime katılımın artırılması için öncelikle mesleki eğitimin 

yeniden-markalandırılması (rebrand) gerekmektedir.  

Buna karşın Türkiye’de mekânsal yetersizlikler veya dışlayıcı politikalar nedeniyle mesleki 

eğitimden yararlanılamadığına işaret eden bir veri mevcut değildir.  

                                                      
30 Bu alt başlıkta değinilen sorunlar, henüz yayınlanmamış olmakla birlikte 11. Kalkınma Planı 

çalışmaları kapsamında “Mesleki Eğitimde Niteliğin Artırılması Çalışma Grubu” tarafından Nisan 

2018’de hazırlanan raporda da yer almıştır. 
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C.1.2. Savunmasız ve marjinal gruplar için MEÖ fırsatları 

Bir önceki soruya verdiğiniz yanıtlar göz önüne alındığında, MEÖ'in savunmasız ve 

marjinal gruplardaki gençler ve yetişkinler için öğrenme fırsatları sağlamada ve aktif 

olarak desteklemede ne kadar başarılı olduğunu (veya olmadığını) tartışınız.  Bu 

açıdan MEÖ ile genel eğitim arasında nasıl bir karşılaştırma yapılabilir? 

Ülkenizde bu grupların nasıl tanımlandığına dair bilgi vererek başlayınız ve mümkün 

olduğu ölçüde İMEÖ ve SME'yi ayrı olarak tartışınız. 

Kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, hükümlüler, eski hükümlüler, güvenlik 

sebebi ile göç etmiş kişiler, göçebe yaşam süren ailelerin çocukları gibi işgücüne ve 

istihdama girişte güçlük yaşayan dolayısıyla da korunmaya ve desteklenmeye ihtiyaç duyan 

gruplar özel politika gerektiren gruplardır. Özel politika gerektiren gruplarla birlikte yaşama 

kültürünü daha fazla destekleyen özel bir bakışı, eğitim sistemimizde kurgulamak ve 

etkinliğini sağlamak son derece önemlidir. Gerekli tanımlamaların ülke genelinde 

yapılmasının ardından kaynaştırma eğitiminin imkânları ve iyileştirilmesi konusu mesleki 

eğitimin önceliklerindendir.31 

2017-2018 eğitim-öğretim yılında resmî mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında 

öğrenim gören kaynaştırma öğrencilerinin resmî ortaöğretim okul/kurumlarında öğrenim 

gören kaynaştırma öğrencilerine oranı kırsal bölgede yüzde 90 iken kentte yüzde 80’dir. 

Türkiye genelinde ise bu oran yüzde 80,2’dir. 32 

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler, örgün mesleki ve teknik eğitim kurumlarında MEB Özel 

Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında akranları ile birlikte aynı ortam ve sınıfta eğitim 

alabilmektedirler. Bu öğrenciler için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) 

hazırlanmaktadır. Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim yapılan okullarda 

özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için uygun ortam düzenlemeleri yapılmakta ve destek 

eğitim odası açılmaktadır. Öğrencilerin başarıları BEP’lerine göre değerlendirilmektedir. Tüm 

ölçme ve değerlendirme süreçlerinde öğrencilerin yetersizlik türü, gelişim özellikleri ve eğitim 

performansları doğrultusunda süre, ortam, yöntem, cihaz ve materyallerde düzenlemeler 

yapılarak gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Politikaların tanımlanması 

C.1.3 MEÖ erişimini ve katılımını iyileştirmeye yönelik politikalar 

Lütfen C.1.1 sorusuna yanıt olarak anlattığınız sorunları, kasıtlı veya kasıtsız etkileyen 

herhangi bir politika olup olmadığını belirtiniz. Örneğin, bir eğitim ve öğretim alternatifi 

olarak MEÖ'e erişimi artırmaya yönelik önlemler var mıdır? Teknik ve mesleki 

becerilere sahip gençlerin (örneğin sosyal hedefleme yoluyla) payını artırmaya yönelik 

proaktif önlemleriniz var mıdır ve varsa, dijital ve çevrimiçi öğrenme, bu konuda ne 

gibi bir rol oynamaktadır? 

Mesleki eğitime erişim ve katılımı kolaylaştırmak için mesleki eğitim merkezleri zorunlu eğitim 

kapsamına alınmıştır. 26 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Milli Eğitim Bakanlığı 

                                                      
31 Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2018, sayfa 36 
32 MTEGM-İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı 
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Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle mesleki eğitim merkezine 

kayıtlı öğrenciler Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim 

İmam Hatip Lisesine kayıt yaptırabilmektedir. Ustalık (çıraklık) eğitimine girişte yaş sınırı 

kaldırılmıştır ve 8 yıllık ilköğretim mezunu olmak veya ortaokul mezunu olmak yeterli kabul 

edilmiştir. Bir işletme ile sözleşme imzalayan 18 yaşından büyük kişilerin kayıtları da yıl 

boyunca devam edebilmektedir. Ayrıca diğer zorunlu eğitim türlerinden farklı olarak, bir 

mesleki eğitim merkezine kayıtlı olan öğrenci evlendiği takdirde okulla ilişiğinin kesilmesi söz 

konusu olmayacaktır.33 

“Mesleki Eğitimin tanıtılması, Mesleki Eğitime Yönlendirme ve Rehberlik” konulu 2017/16 

sayılı Bakanlık Genelgesi ile Türkiye genelinde çıraklık eğitiminin tanıtılması ve farkındalık 

yaratılması amacıyla kampanya başlatılmıştır. Bu kapsamda mesleki eğitim merkezleri 

tarafından öğrenci ve velilere yönelik tanıtım faaliyetleri düzenlenmektedir. MEB MTEGM 

tarafından 1.000 adet 1*5 m bez afiş, 100.000 el broşürü, 2.500 bilbord, 81 kamu spot cd’si 

hazırlanarak Valiliklere dağıtımı yapılmıştır. Mesleki eğitim merkezlerinin tanıtımı için 2 kamu 

spotu hazırlanmıştır. MEB MTGM tarafından 81 İl Valiliklerine Nisan 2018'de 10.000 Afiş, 

1.830 Bilboard ve 880 Bez Afiş dağıtımı yapılmıştır.   

C.1.4 Savunmasız ve marjinal grupların MEÖ erişim ve katılımının teşvik edilmesi 

Marjinal ve savunmasız gruplardan gelen potansiyel öğrenicilerin ihtiyaçları hakkında 

C.1.2'de tanımladığınız eksiklikleri ele almak için alınmış önlemler var mıdır? Örnek 

olarak, erişim ve tutunma oranlarında iyileştirmeyi, iş veya eğitim hayatında olmayan 

(NEET'ler) gençlere ulaşmayı, İMEÖ ve SME'ye başvuruda bulunan belirli gruplar için 

kotalar yoluyla pozitif ayrımcılığı ve barınma, yurt ve ulaşım olanaklarının 

sağlanmasını hedefleyen önlemleri sayabiliriz. 

 

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin her birey gibi eşit hak ve fırsatlara sahip olmasını 

sağlayarak, onları üretken, kendine yeten bağımsız bireyler olarak topluma kazandırmak ve 

akranlarıyla aynı ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla ülkemizde ilk defa Ankara ili 

Çankaya ilçesinde SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2017-2018 eğitim ve 

öğretim yılından itibaren faaliyete geçmiştir. SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi sağladığı hizmetler ile 2018 Dünya Serebral Palsi Günü Ödülleri’nde 75 farklı ülkeden 

sunulan projeler arasında 2018 yılının en iyi projesi ödülünü almıştır. Okulda 2 hafif düzey 

sınıfında 14, orta-ağır düzey sınıfında da 6 olmak üzere toplam 20 özel eğitim öğrencisi 

bulunmaktadır. Ayrıca okulda 60 kaynaştırma öğrencisi, 103 normal gelişim gösteren öğrenci 

vardır.34 

Kız çocukları ve kadınlar öncelikli olmak üzere, tüm vatandaşların eğitim düzeyleri ve 

yeterliliklerinin geleceğin meslekleri doğrultusunda artırılarak ekonomik ve sosyal hayata 

hazırlanması, meslek edinmelerine yönelik eğitim ortamlarının oluşturulması ve bu sayede 

ülke ekonomisi ve yönetiminde söz sahibi olmalarının sağlanması, Türkiye’nin mesleki 

eğitimdeki öncelikli hedefleri arasındadır. Bu kapsamda Özellikle Kız Çocuklarının 

Okullulaşma Oranlarının Artırılması Projesi 1 (KEP‐1) ve Özellikle Kız Çocuklarının Okula 

Devam Oranlarının Artırılması Projesi 2 (KEP‐2) yürütülmektedir. Adalet Bakanlığı, Aile, 

                                                      
33 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170326-2.htm  

34 Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170326-2.htm
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Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İŞKUR gibi kurum ve 

kuruluşlar da özel politika gerektiren gruplara yönelik meslek kursları düzenlemektedir.35 

Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2018 önceliklerinden 

birisi olan erişim ekseninde özel politika gerektiren grupların mesleki ve teknik eğitime erişimi 

konusunda politikalar geliştirilmiştir. Bu kapsamda, 

 Özel politika gerektiren grupların, eğitim sistemi dışına çıkmasını önleyecek meslek 

programlarının yaygınlaştırılması; ilgi, istek, yetenek, beceri ve eğitim durumlarına 

göre meslekler belirlenmesi; meslek kurslarına erişim imkânlarının artırılması ve 

kazanımlarının sertifikalandırılması 

 Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, engel durumlarına göre mesleki yeterliliklerinin 

belirlenmesinde, okul öncesi eğitimlerinden başlayarak yapılacak raporlamaların 

kullanılacağı bir rehberlik sistemi kurulması ve mesleki ve teknik eğitimde almış 

oldukları bireyselleştirilmiş eğitim programlarına uygun sertifikalar alabilmeleri 

 Kız öğrencilerin mesleki ve teknik eğitime erişim imkânlarının artırılması için gerekli 

çalışmalar yapılması 

 Kadınların işgücüne katılım ve mesleki yeterlilikler kazanma fırsatlarının artırılması 

 Üniversiteden mezun olup istihdam edilemeyen ya da iş değiştirmek isteyenlerin 

yükseköğretimde ikinci dal veya yan dal yapmalarına imkan verecek düzenlemelerin 

yapılması hedeflenmiş ve bu doğrultuda eylemler gerçekleştirilmiştir. 

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM) 01.01.2017 - 27.12.2017 dönemi e-yaygın 

verilerine göre; özel politika gerektiren (denetim ve gözetim altındakiler, denetimli serbestlik 

ve yardım merkezleri ile koruma kurulları kanunu kapsamı, engellilere yönelik, koruma 

altındaki bireyler, özel eğitim gerektiren bireyler, rehabilitasyon merkezlerinde ve 

hastanelerde yatan kişilere yönelik, tutuklu ve hükümlülere, sokakta çalışan ve yaşayan vb.) 

gruplara yönelik Halk Eğitim Merkezleri, Olgunlaşmalar ve Açık Okullarında açılan 7.312 

mesleki ve teknik eğitim kursuna; 29.325 kadın; 55.886 erkek olmak üzere toplam 85.211 kişi 

katılmıştır. El Sanatları Teknolojisi alanında hazırlanan kurs programları hafif ve orta ağır 

düzey otizmi olan ve hafif ve orta ağır düzey zihinsel engeli olan bireylerin ihtiyaçlarına göre 

içerik ve metodolojik açıdan yeniden güncellenmiş olup, 182 kurs programı onay ve 

yayınlanma sürecindedir. 

İŞKUR tarafından 2017 Ocak-Kasım döneminde özel politika gerektiren gruplar için 1.965 

mesleki eğitim kursu açılmış olup 30.503’ü kadın olmak üzere 38.019 kişi katılım sağlamıştır. 

MTEGM koordinasyonunda, HBÖGM ile birlikte yürütülen Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi 

Projesi 1 kapsamında, 2013 yılı içinde 35 ilde özel politika gerektiren grupların hayat 

kalitelerinin yükseltilmesine katkı sağlayacak mesleki eğitim faaliyetlerinin planlanması ve 

uygulanması için ihtiyaç duyulan bilgilerin üretilmesi amacıyla bir araştırma yapılmıştır. Bu 

araştırma doğrultusunda 35 pilot ilde özel politika gerektiren gruplara yönelik kurslar 

açılmıştır. MESGEP-1 Projesi kapsamında 2013 yılından Aralık 2016 tarihine kadar pilot 

illerde yapılan tanıtım ve duyurular sonucunda, 35 ilde toplam 19.209 kişi kurslara 

başvurmuştur. Bu kapsamda 1.005 adet kurs açılmış, yüzde 60’ı kadın olan toplam 15.643 

kişi eğitim almıştır. Projenin ikinci bileşeni 2017 yılında hayata geçmiştir. MESGEP-2 

kapsamında 2017 yılında 81 ilde toplam 307 adet kurs açılmış ve 5.500 kişi bu kurslara 

                                                      
35 Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2018 
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başvurmuştur. Kurslarda eğitim almış olan ve almaya devam eden kişi sayısı 5.118’dir. 

Kursiyerlerin yüzde 65’i kadındır.  

MESGEP-2’de açılan ve devam eden kurslardan yararlanabilen özel politika gerektiren 

gruplar şunlardır:36  

 engeli dolayısıyla eğitime devam edemeyenler,  

 güvenlik nedeni ile göç edenler,  

 şiddet mağduru kadınlar,  

 eğitime erişim fırsatı bulamamış olanlar,  

 muhtaç durumda dul ve yetimler,  

 cezaevlerinden tahliye olmuş ya da olmamış bir meslek sahibi olmak isteyenler,  

 bir meslek sahibi olmak isteyen ev hanımları,  

 diğer (hiçbir mesleği olmayan vb.) 

C.1.5 MEÖ'ye katılımı desteklemek için esnek MEÖ sağlanması 

MEÖ sisteminin hangi unsurlarının, programların esnek bir şekilde sunulmasına izin 

vereceğini ve kurslara ve yeterliliklere daha kolay erişim sağlayacağını tanımlayınız ve 

değerlendiriniz. MEÖ'nün, daha kısa kurslar, daha esnek sunum yöntemleri, 

modülarizasyon ve çeşitlendirilmiş eğitimler gibi yollarla farklı ihtiyaçları karşılayıp 

karşılamadığını değerlendiriniz. 

Ayrıca, merkezi olarak yönetilen müfredat ile yerel otonomi ile belirlenen müfredat 

arasındaki dengeyi de göz önünde bulundurunuz. Yeterlilikler, öğrenme çıktıları 

birimlerinde yapılandırılmış mıdır? Kısmi (veya birimler halindeki) yeterliliklere 

ulaşmak mümkün müdür? 

Ek olarak, MEÖ'in hayat boyu öğrenme, şirket içi eğitim vb. dahil olmak üzere daha 

geniş bir yelpazeye yayılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesine yönelik girişimler 

bulunmakta mıdır? 

 

Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2018, tüm tarafların etkin 

katılımı ile esnek ve geçirgen bir mesleki ve teknik eğitim sistemi oluşturmayı amaçlamıştır.37 

Buna paralel bir şekilde MEB’in hazırladığı Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü 

raporunda da mesleki eğitime erişim imkanlarının artırılması hedefine ulaşmak için belirlenen 

stratejilerden biri okul türleri arasında program bazında esnek ve geçirgen yatay hareketlilik 

imkânlarının geliştirilmesi, bu sayede öğrencilerin kazanımlarını bir başka mesleğin 

becerilerini edinmede fırsat olarak kullanmalarına imkan tanınması olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bunun için mesleki ve teknik eğitimde yan dal uygulamasına geçilmesi 

planlanmıştır. Bu kapsamdaki eylem planı şu adımları içermektedir: 

 Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde okuyan öğrencilerin eğitim gördükleri 

alan/dalın dışında yan dal mezuniyetine olanak sağlayacak programların 

hazırlanması için çalıştaylar düzenlenecektir.  

                                                      
36 Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü, sayfa 73-74 

37 Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2018, sayfa 48 



TORINO PROCESS 2018-20 TURKEY 42 
 

 
 

 Yüzde 50 ve üzeri oranda benzerliği bulunan dal programlarında yan dal eğitimi 

yapılmasına imkân verecek çalışma yapılacaktır.   

 Mezun olunan alan/dal ile birlikte yapılabilecek Yan Dal Listesi belirlenecektir. 

 İlgili mevzuatta güncelleme çalışması yapılacaktır. 

Mesleki eğitim sürecinde modüler sisteme geçilmesinin temelinde öğrencilere ve 

öğretmenlere esneklik sağlanması bulunmaktadır. Bu sistemin özellikle hayat boyu öğrenme 

ve dezavantajlı öğrencilerin eğitimi için önemli bir fırsat olduğu düşünülmektedir. Ancak yakın 

bir tarihte hazırlanan Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü raporunda, mevcut 

durumda modüler sistemden beklenen verimin sağlanamadığı, bazı modüllerde amaç-içerik 

uyumunun iyileştirilmesi gerektiği ve modüllerin tanınırlığının yeterli düzeyde olmadığı ifade 

edilmektedir. Bu amaçla modüllerin içeriğinin farklı sektörlerde hizmet veren işletmelerin de 

katkı sağlayacağı şekilde yeniden düzenlenmesi planlanmaktadır.38 

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından her yaş düzeyine ve her gruptan bireylere 

yönelik yaygın eğitim kurumlarında uygulanmak üzere hazırlanan mesleki ve teknik kurs 

programları hazırlanmaktadır. Kurs programları bireylere temel beceri kazandırmak, mevcut 

bilgi ve beceri düzeylerini iyileştirmek amacıyla bireylerin ihtiyaçları, sektörden ve diğer kamu 

kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda yeni program hazırlanmakta ve mevcut 

uygulamada olan kurs programları güncellenmektedir. Bu kapsamda; hâlihazırda yaygın 

eğitim kurumlarında 71 alan altında 2584’ü mesleki ve teknik, 686’sı genel kurs olmak üzere 

toplam 3270 kurs programı uygulanmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim sistemindeki kurs 

programlarının modüler yapıda tasarlanmış olması ve ölçme ve değerlendirmenin her modül 

sonunda yapılıyor olması, programların esnek şekilde uygulanmasına kişilerin farklı 

zamanlarda farklı kurs modüllerini bitirmelerine imkan sağlamaktadır. Uygulamada olan kurs 

programları Yaygın Eğitim Çerçeve Kurs Programının Yürürlüğe girdiği 20.04.2016 tarihi 

itibariyle güncellenmeye başlanmıştır. Bu güncelleme sırasında sahadan gelen dönütler 

çerçevesinde süresi uzun olan kurs programları, süreleri ve eğitici nitelikleri gözden 

geçirilerek yeniden güncellenmiştir.  

Yeterlilik, bir işi yapabilecek bilgiyle donanmış olma, bir işte özel bilgi, uzmanlığa sahip olma 

anlamına geldiğinden mesleki ve teknik eğitim kurs programlarında yeterliliklerin öğrenme 

çıktılarında yapılandırıldığı düşünülmektedir. Ayrıca söz konusu kurs programları Mesleki 

Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi 

(MEGEP) modülleri dikkate alınarak ve iş dünyasına hizmet eden kurum ve kuruluşlar ile 

işbirliği içerisinde gerçekleştirildiğinden merkezi eğitim programı ile yerel otonomi ile 

belirlenen program arasındaki dengenin göz önünde bulundurulduğu düşünülmektedir. 

                                                      
38 Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü, Kasım 2018 
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C.1.6 Örgün olmayan ve gayri resmi öğrenimin onaylanması 

Onaylama, MEÖ'e katılımı etkilemede rol oynar mı? Özellikle, onaylama, örneğin 

gerekli giriş yeterliliklerinden bazılarına sahip olmayan öğrencilerin erişimini destekler 

mi? Örgün olmayan ve gayri resmi öğrenimin onaylanması vasıtasıyla MEÖ 

yeterlilikleri kazanılabilir mi? 

Genel olarak, yürürlükteki onaylama politikalarını ve mekanizmalarını örneğin yasaları, 

kurumsal rolleri, akredite kuruluşları, değerlendirmecileri, rehberlik danışmanları ve 

UYÇ ile onaylama düzenlemeleri arasındaki bağlantıları açıklayınız. Yeterlilikler UYÇ'de 

yer alan bir onaylama süreci ile mi veriliyor? 

Onaylama süreçleri güvenilir, geçerli mi ve paydaşlar tarafından kabul ediliyor mu? 

Eğer öyle ise, nasıl belirleniyor? Mümkünse, bu düzenlemelerin ülkenizdeki mülteci ve 

/ veya göçmen işçilerin becerilerinin belgelendirilmesinde ne ölçüde geçerli olduğunu 

açıklayınız. Alternatif olarak, bu insan grupları için özel düzenlemeler mevcut mu? 

 

Türkiye’de yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması faaliyetleri daha ziyade mesleki 

alandaki kazanımlar için söz konusu olmaktadır. MYK, bu bakımdan oldukça işlevsel bir rol 

oynamaktadır. Bireylerin önceki öğrenmeleri sonucunda edinmiş oldukları öğrenme 

kazanımları nerede ve ne şekilde kazanılmış olduklarına bakılmaksızın MYK tarafından 

yayımlanmış olan ulusal yeterliliklere dayalı olarak ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulmakta 

ve belgelendirilmektedir. Ulusal yeterliliklere dayalı ölçme, değerlendirme ve belgelendirme 

faaliyetleri MYK tarafından yetkilendirilen ve TÜRKAK tarafından akredite edilen 

belgelendirme kuruluşlarınca yürütülmektedir. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları, ilgili 

yeterlilikte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi edinmek isteyen bireyleri ölçme ve 

değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Hem teorik hem de uygulamalı bir şekilde yapılabilen bu 

sınavlarda başarılı39 olan bireyler için Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) kapsamında yer 

alan Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenmektedir. Bireyler, bir yeterliliği oluşturan yeterlilik 

birimlerinin tamamından başarılı olmadığı durumda bir diğer ifade ile bazı birimlerden 

başarılı, bazılarından başarısız olduğu durumda başarılı olunan birimlere yönelik 

yetkilendirilmiş kuruluşlarca bireylere Birim Başarı Belgeleri verilmektedir. Bu sayede bireyler 

başarılı oldukları birimleri biriktirme imkânına kavuşmaktadır. 

Yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması veya önceki öğrenmelerin tanınması sonucu 

düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgeleri, kalite güvencesi sağlanmış şeffaf ve açık süreçler 

sonucunda düzenlendiği için işverenler, işçiler ve diğer paydaşlar tarafından geçerli ve 

güvenilir yeterlilikler olarak değerlendirilmektedir. 07.01.2019 tarihi itibarıyla 187 

yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından 283 farklı meslekte 483.761 kişiye Mesleki 

Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenmiştir.  

26 Mart 2017 30019 sayılı Resmi Gazete ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 

Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemeyle önceki öğrenmelerin tanınması ve denkliğe ilişkin bir 

madde eklenmiştir. Bu madde bireyin örgün, yaygın ve/veya serbest öğrenmeler yoluyla 

edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklerin kalfalık ve ustalık eğitiminde denkliğinin yapılacağını, 

                                                      
39 Başarı ölçütü her yeterlilik sınavı için farklılaşabilmektedir. 
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belgeye dayalı olmayan önceki öğrenmelerin tanınması amacıyla geliştirilen standartlarda 

ölçme ve değerlendirme yapılarak belgelendirileceğini belirtmektedir. Önceki öğrenmelerin 

tanınması süreci sonunda başarılı olan adaya seviyesine uygun belge verilmektedir. Önceki 

öğrenmelerin tanınmasında öncelikli olarak yayımlanmış ulusal meslek standartları ve ulusal 

yeterlilikler referans alınmaktadır. MEB tarafından Ekim 2017’de Önceki Öğrenmelerin 

Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin 

Yönerge yayımlanmıştır. Bu yönergeye göre yapılacak iş ve işlemlerde, bireyin örgün/yaygın 

eğitim veya serbest öğrenmeler yoluyla edindiği öğrenme kazanımları, kalfalık ve ustalık 

belgelerine erişimde değerlendirmeye alınmaktadır. Önceki öğrenmelerin tanınması ve 

denkliği; ulusal meslek standartları, ulusal yeterlilikler ve ilgili alan/dalın çerçeve öğretim 

programları ile kazandırılması amaçlanan öğrenme kazanımları esas alınarak yapılacak 

ölçme ve değerlendirmelerle sağlanır. 

TYÇ Yönetmeliği yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması ve öğrenenlerin 

hareketliliğiyle ilgili ülkemizdeki sorumlu kurumların görev ve sorumluluklarını 

tanımlamaktadır. Önceki öğrenmelerin tanınması ve kalite güvencesinin sağlanmasına 

ilişkin usul ve esasın TYÇ Kurulu tarafından 2019 yılı sonuna kadar hazırlanması 

planlanmaktadır. 

11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayat Boyu 

Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde önceki öğrenmeler “bireylerin örgün, hayat boyu 

öğrenme ve/veya serbest öğrenme yoluyla edinmiş olduğu öğrenme kazanımları” 

olarak tanımlanmıştır. Yönetmeliğin önceki öğrenmelerin tanınması sistemi başlıklı 

74. maddesinin birinci fıkrasında ise “hayat boyu öğrenme kapsamında, bireyin 

örgün, hayat boyu öğrenme ve/veya serbest öğrenmeler yoluyla edindiği bilgi, beceri 

ve yetkinlikler, önceki öğrenmelerin tanınmasına yönelik geliştirilen standartlarda 

ölçme ve değerlendirme yapılarak belgelendirilir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu kapsamda 

hayat boyu öğrenme kurumları tarafından açılan okuma yazma kursları ile mesleki kursları 

başarı ile tamamlayanlar önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında değerlendirmeye 

alınmaktadır.  

Okuma yazma yeterliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili Hayat Boyu Öğrenme Kurumları 

Yönetmeliğinin Okuma Yazma Yeterliklerinin Ölçme ve Değerlendirilmesi başlıklı 73. 

Maddesinin üçüncü40 ve dördüncü41 fıkraları okuma-yazma becerilerinin önceki öğrenmelerin 

tanınması kapsamında değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri açıklamaktadır.  

Mesleki kurslarla ilgili olarak ise hayat boyu öğrenme kurumları tarafından açılan 3. ve 4. 

seviye kursları başarı ile tamamlayan kursiyerler, 9/12/2016 tarihinde yayımlanan 6764 sayılı 

Kanun kapsamında gerçekleştirilen düzenlemeler ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 

35. maddesi ile MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 63/a maddesi hükümlerine göre, 

MTEGM tarafından hazırlanan 02.10.2017 tarihli ve 1557502 resmî sayılı Önceki 

Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesi kapsamında meslekî eğitim merkezlerinde 

                                                      
40 Yetişkinler I. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kursunda veya Yetişkin Okuma Yazma I. Kademe 

Seviye Tespit Sınavında başarılı olanlara Okur Yazarlık Belgesi verilir. 

41 Yetişkinler II. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kursunda veya Yetişkin Okuma Yazma II. Kademe 

Seviye Tespit Sınavında başarılı olanlara Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi verilir. 
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gerçekleştirilecek kalfalık veya ustalık beceri sınavlarına katılabilmelerine imkân 

sağlanmıştır. 

C.2. MEÖ'de Adalet ve Fırsat Eşitliği 

Sorunların tespiti 

C.2.1. MEÖ’de öğrencilerin başarıları 

MEÖ ve program türüne göre mezuniyet oranı, tekrarlama ve bırakma oranları gibi 

MEÖ'e katılan öğrencilerin başarısı hakkında bilgi veriniz. Bu bağlamda, geçmiş yıllar, 

uluslararası ölçütler ve/veya ülkenizdeki aynı yaş grubundaki öğrencilere hizmet veren 

diğer eğitim bölümlerinin performansı ile karşılaştırıldığında herhangi bir zorluk 

mevcut mudur? 

Eğer mevcut ise, lütfen açıklayınız ve sebeplerini tartışınız. Bunlar, öğrencilerin 

kalitesi ve motivasyonu, öğrenci devamsızlığı, disiplin ortamı vb. problemleri içerebilir. 

MTEGM’ye bağlı okul/kurumlardan örgün eğitim dışına çıkan öğrencilerin oranı yüzde 

8,86’dır. Örgün eğitim dışına çıkan erkek öğrencilerin oranı yüzde 10,44 olup kız öğrencilerin 

oranından(yüzde 6,74) daha fazladır.  Açıköğretim lisesine kaydolanlar hariç tutulduğunda 

örgün eğitimin dışına çıkan öğrencilerin oranı ise yüzde 4,01’e gerilemektedir. Mesleki ve 

teknik eğitimde örgün eğitim dışına çıkan öğrencilerin çoğu açıköğretim lisesine 

kaydolmuştur. 

Tablo 10: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlardan örgün 

eğitim dışına çıkan öğrenciler 

 Erkek 

Öğrenci Sayısı 

Kadın  

Öğrenci Sayısı 

Toplam  

Öğrenci Sayısı 

2017-2018 Eğitim-Öğretim 

Yılında Mesleki ve Teknik Eğitim 

Genel Müdürlüğüne bağlı 

okul/kurumlardan örgün eğitim 

dışına çıkan 

99.557 

(%10.44) 

48.142 

(%6.74) 

147.699 

(%8.86) 

2017-2018 Eğitim-Öğretim 

Yılında Mesleki ve Teknik Eğitim 

Genel Müdürlüğüne bağlı 

okul/kurumlardan örgün eğitim 

dışına çıkan (açıköğretim lisesine 

kaydolanlar hariç) 

41.825 

(%4.67) 

21.588 

(%3.14) 

63.413 

(%4.01) 

Kaynak: MEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 25.12.2018 

Not: Kırmızı ile yazılmış oranlar, ilgili kategorideki toplam öğrenci sayısı içindeki payı 

göstermektedir. 

MTEGM’ye bağlı okul/kurumlarda 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 12. sınıf 

öğrencilerinin yüzde 86,8’i mezun olmuştur. 12. sınıf öğrencilerinden kadın öğrencilerin 
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yüzde 90,5’i, erkek öğrencilerin ise yüzde 83,9’u mezun olmuştur. Mezun olma oranlarına 

bakıldığında kadın öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla daha başarılı olduğu görülmektedir.  

MTEGM’ye bağlı okul/kurumlardaki program türlerinin mezun olma oranları incelendiğinde en 

başarılı program türlerinin Anadolu Lisesi ve İkili Mesleki Eğitim Merkezi Programı olduğu 

görülmektedir. Bu programlarda eğitim gören 12. sınıf öğrencilerinin tamamı mezun olmuştur. 

Mezun olan öğrenci oranının en düşük olduğu program Anadolu Meslek Lisesi programıdır. 

Anadolu Meslek Lisesi öğrencilerinin yüzde 84,4’ü, Anadolu Teknik Program öğrencilerinin 

yüzde 95,5’i ve İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yüzde 97,65’i mezun olmuştur. Bu 

programların tümünde öğrencilerin mezun olma oranlarına bakıldığında kadın öğrencilerin 

erkek öğrencilere göre daha başarılı olduğu görülmektedir.  

Tablo 11: 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 

Müdürlüğüne Bağlı Okul/Kurumlarda Öğrenim Gören 12. Sınıf Öğrencilerinden Mezun 

Olanların Oranlarının Cinsiyet ve Program Türlerine Göre Dağılımı (%) 

Program Türü 

Cinsiyet 
Toplam 

Öğrenciler 

İçindeki Oran 

(%) 

Erkek 

Öğrenciler 

İçindeki Oran 

(%) 

Kadın 

Öğrenciler 

İçindeki Oran 

(%) 

Anadolu Meslek Programı 79,73 89,46 84,42 

Anadolu Teknik Programı 95,51 95,16 95,45 

İmam Hatip Lisesi 95,35 100,00 97,65 

Anadolu Lisesi 100,00 100,00 100,00 

İkili Mesleki Eğitim Merkezi 

Programı 

100,00 100,00 100,00 

Toplam 83,93 90,48 86,84 

Kaynak: MEİS Sorgu Modülü, 17.04.2018 

2016-2017 eğitim-öğretim yılında başarısızlık nedeniyle sınıf tekrar eden öğrencilerin oranı 

yüzde 3,6, devamsızlık nedeniyle sınıf tekrar eden öğrencilerin oranı yüzde 6,5’tir. Eğitim 

seviyesi yükseldikçe sınıf tekrar eden öğrencilerin oranı da düşmektedir. 2016-2017 eğitim-

öğretim yılında 9. sınıf öğrencilerinin yüzde 23’ü, 10. sınıf öğrencilerinin yüzde 8,3’ü, 11. sınıf 

öğrencilerinin yüzde 3,8’i ve 12. sınıf öğrencilerinin yaklaşık yüzde 1’i sınıf tekrar etmiştir. 12. 

sınıf öğrencilerinin sınıf tekrarı yapmasının nedeni başarısızlık olarak kaydedilmiştir. 

Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı yapan 12. sınıf öğrencisi bulunmamaktadır.  

Tablo 12. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Sınıf Tekrarı Oranları (%) 

Sınıf Tekrar Nedeni 9.Sınıf 10.Sınıf 11.Sınıf 12.Sınıf 
Tüm 

Sınıflar 
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Başarısızlık Nedeniyle 8,51 2,90 0,65 0,52 3,59 

Devamsızlık Nedeniyle 14,51 5,40 3,12 0,00 6,49 

Toplam Sınıf Tekrarı 23,02 8,29 3,77 0,52 10,08 

Kaynak: MEİS Sorgu Modülü, 17.04.2018. 

 

C.2.2 Ek öğrenim ve eğitim desteğine ihtiyaç duyan MEÖ öğrencileri 

MEÖ'de yer alan öğrenciler ne oranda engellilik ya da fırsatla ilişkili başka bir 

dezavantaj nedeniyle ek desteğe (finansal, öğretim ya da diğer) ihtiyaç duymaktadırlar.  

MEÖ sağlayıcıları, bu tür bir destek sağlama konusunda herhangi bir zorlukla 

karşılaşıyorlar mı ve karşılaşıyorlar ise sebebini açıklayabilir misiniz (örneğin, mali, 

insan kaynakları, know-how kısıtlamaları)? Diğer eğitim bölümleri de bu zorlukları 

yaşıyor mu veya sorunlar sadece MEÖ ile mi sınırlı? 

25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Millî 

Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul 

Pansiyonları Yönetmeliği” çerçevesinde maddi imkânları yetersiz olan öğrenciler için 

bursluluk ve yatılılık imkanları bulunmaktadır. Bu imkandan yararlanabilmek, yatılılık için 

talebe, bursluluk içinse İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 

sonucuna bağlıdır. Bunun yanı sıra kurum/kuruluşlarla yapılan iş birliği protokolleri 

kapsamında başarılı ve maddi imkânları yetersiz olan öğrencilere özel burs desteği de 

sağlanmaktadır. 

MEİS Sorgu Modülü Haziran 2018 verilerine göre 2017-2018 öğretim yılında MTEGM’ye 

bağlı 765 adet pansiyonda 83.375 öğrenci barınmıştır. 2016-2017 öğretim yılında 13.187 

öğrenci burs almakta iken 2017-2018 öğretim yılında 8.058 öğrenci burs almıştır. 

Ayrıca MTEGM ve çeşitli kurum/kuruluşlarla yapılan iş birliği protokolleri kapsamında başarılı 

ve maddi imkânları yetersiz olan öğrencilere özel burs desteği sağlanmaktadır. Örneğin 

Türkiye Metal Sanayicileri Derneği (MESS) ile yapılan protokol kapsamında 2016-2017 

eğitim öğretim yılında 102 öğrenciye 10 ay boyunca burs ödenmiştir (3 yıl devam edecektir). 

2017-2018 eğitim öğretim yılında ise 100 öğrenciye 10 ay boyunca burs ödenmiştir (3 yıl 

devam edecektir). Böylelikle 2017-2018 eğitim - öğretim yılı itibarıyla toplam 202 öğrenciye 

burs verilmiştir. Ayrıca; MESS, çalışan personelinin meslek lisesinde okuyan çocuklarına da 

burs vermektedir. MESS bugüne kadar toplam 3.035 meslek lisesi öğrencisine burs 

vermiştir.42  

Politikaların tanımlanması 

C.2.3 MEÖ'de eşitliği destekleyici önlemler 

MEÖ'de dezavantajlı ve marjinal grupların da dahil olduğu kayıtlı tüm öğrencilerin 

başarılı olmasını sağlayacak şekilde eşitliği korumayı amaçlayan politika ve 

uygulamaları tanımlayınız.  Örnek olarak, bireyselleştirilmiş öğrenim planları, öğretim 

                                                      
42 Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü 
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desteği, ücretsiz telafi dersleri, daha küçük sınıflar vb.ni sayabiliriz. Bu politikalar ve 

uygulamalar yalnızca MEÖ'e mi özgüdür veya eğitim sisteminizde daha geniş bir 

yaklaşımın parçası mıdır? 

Sizce, bu politikalar ve uygulamalar işe yarıyor mu? Lütfen cevabınızı açıklayınız. 

İstihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, 

işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren kişi ve grupların işgücü piyasasına 

kazandırılmasına yardımcı olmak üzere yapılan faaliyetler genel olarak aktif işgücü hizmetleri 

olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları 

ve girişimcilik eğitim programları düzenlenmektedir. 

Kurs ve programlara katılanlara günlük zaruri gider ödemesi yapılmaktadır. Ayrıca kişilerin 

genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri İŞKUR tarafından 

karşılanmaktadır. Mesleki eğitim kurslarında kurs sınıfları; eğitici sayısı, eğitim yerinin 

kapasitesi ve donanımı ile kursa konu mesleğin özellikleri dikkate alınarak oluşturulur. Bir 

sınıfın en az 10, en fazla 25 kursiyerden oluşması esastır.  

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında Özel 

Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda her tür ve kademedeki eğitimlerini 

kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdürebilirler. Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları, 

özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademede diğer bireylerle karşılıklı etkileşim 

içinde bulunmalarını ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamak 

amacıyla bu bireylere destek eğitim hizmetleri de sunularak akranlarıyla birlikte tam zamanlı 

ya da özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak verilen eğitimi ifade etmektedir  

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla 

öğrenim gören öğrencilere C.1.2’de de belirtildiği gibi Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı 

(BEP) hazırlanır. BEP özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin takip ettikleri program esas alınarak 

gelişim özellikleri, eğitim ihtiyaçları ve performansları doğrultusunda hedeflenen amaçlara 

ulaşmaya yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren 

özel eğitim programını ifade etmektedir. Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi BEP’e 

göre yapılmaktadır. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde eğitim veren 

okullarda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrenciler için 

il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi doğrultusunda il veya ilçe milli eğitim 

müdürlüklerince destek eğitim odası açılır. Destek eğitim odası, tam zamanlı 

kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler ile özel yetenekli 

öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için düzenlenmiş 

ortamı ifade etmektedir. Ayrıca okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve mesleki eğitim veren 

ortaöğretim kurumlarında özel eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıfları açılabilir. Özel 

eğitim ihtiyacı olan bireylerin devam ettiği özel eğitim sınıflarında Bakanlıkça hazırlanan 

ilköğretim veya mesleki ve teknik eğitim programları ile öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ve 

özelliklerine göre hazırlanmış özel eğitim programları uygulanır. 

C.2.2.’de bahsedilen Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, 

Sosyal Yardımlar Ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği doğrultusunda tüm eğitim kademelerinde 

dezavantajlı öğrencilere burs, parasız yatılılık imkanı sağlanıyor olması da eşitliği sağlayıcı 

politika olarak değerlendirilebilir. 

C.2.4 Kapsayıcı eğitim ve MEÖ 
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Ülkenizde kapsayıcı eğitim, bir reform önceliği olarak taahhüt edildi mi? Kapsayıcı 

eğitim, okulların tüm öğrencilerinin eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilme yeteneği 

olarak tanımlanabilir ve fiziki altyapıya ilişkin düzenlemeleri, ayrıca ek öğrenim 

desteğini içerebilir. 

Yanıtınız evet ise, bu taahhüt MEÖ'i içeriyor mu? İçeriyorsa, nasıl içeriyor? 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 42. maddesine göre, bireyler eğitim ve öğrenim görme 

hakkından yoksun bırakılamazlar, ilköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur 

ve devlet okullarında parasızdır. Milli Eğitim Temel Kanunu’na (METK) göre ilköğrenim 

görmek “her Türk vatandaşının hakkıdır” ve eğitimde kadın ve erkek herkese fırsat eşitliği 

sağlanır. METK’de yer alan eşitlik ilkesince eğitim kurumları cinsiyet, dil, din, ırk ve engeli 

olma ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. 

Engelliler Hakkında Kanun (EHK) gereği, devlet, eğitim sistemi içinde engeli olan bireylerin 

her düzeyde eğitim almasını sağlayacak planlamaları yapmalı, örgün eğitim programlarına 

farklı nedenlerle geç başlamış engeli olan bireylerin eğitime katılmaları için gerekli önlemleri 

almalıdır. Yasa, engeli olan bireylerin gereksinim duyabileceği işaret dili sistemi, kabartma 

yazı, sesli kitap gibi malzemelerin sağlaması konusu MEB’in sorumluluğundadır. EHK’nin 13. 

maddesine göre, engeli olan bireylerin meslek seçebilmesi ve bu alanda eğitim alabilmesi 

için gerekli önlemler alınır; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ve Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın ortak çalışması ile mesleki eğitim programları geliştirilir.  

Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik gereği göçmen işçilerin çocukları 

Türkiye’deki eğitim olanaklarından yararlanabilir, zorunlu eğitim uygulaması göçmen işçi 

çocuklarını da kapsar. Yönetmelik’e göre, göçmen işçi çocuklarının geldikleri ülkelerde 

devam ettikleri okullara denk ve yaşadıkları yere yakın okullara yerleştirilmeleri, ana dillerinin 

öğretimi için olanaklar ölçüsünde kurslar açılması ve Türkçe bilmeyen göçmen öğrencilerin 

Türkçe öğrenmeleri için önlemler alınması Milli Eğitim Müdürlükleri’nin görevleri arasındadır. 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre ebeveynler çocuklarını eğitmekten, çocuklarının 

bedensel, zihinsel, ruhsal ve toplumsal gelişimini sağlamak ve korumaktan sorumludurlar. 

Engeli olan çocuk sahibi olan ebeveynler çocuklarının “yetenek ve eğilimlerine uygun 

düşecek ölçüde genel ve mesleki” eğitim sağlamalıdırlar. 

Henüz yayımlanmamış olmakla birlikte 11. Kalkınma Planı (2019-2023) çalışmaları 

kapsamında hazırlanan Mesleki Eğitimde Niteliğin Artırılması Çalışma Grubu Raporu (Nisan 

2018) “mesleki ve teknik eğitime erişim ve kapsayıcılık” hususunu plan dönemi perspektifine 

dahil etmiştir. Türkiye’de yaşayan herkesin kaliteli mesleki eğitime eşit erişimini sağlamak üst 

hedefiyle şu tedbirlere yer verilmiştir: 

 Türkiye’de geçici koruma altında bulunan mültecilerin becerileri doğrultusunda 

mesleki eğitime yönlendirilmeleri sağlanacaktır. 

 Mülteciler arasındaki eğitimcilerin mesleki gelişim ve istihdam olanakları artırılarak, 

Türkiye’de eğitim sistemine katkı sunabilecekleri ortamlar oluşturulacaktır. 

 Anadili Türkçe olmayan ve birçoğu travma deneyimine sahip olan mülteci çocuklarla 

çalışma konusunda resmi okullardaki öğretmenler desteklenecek, bu çocukların 

topluma entegrasyonunun etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için öğretmenlerin 

kapasitesi artırılacaktır. 
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 Mesleki ve teknik eğitim veren okullarda okul ortamı, sınıf içi uygulamalar ve okulun 

fiziksel yapısı toplumsal cinsiyet eşitliği dikkate alınarak yeniden düzenlenecektir. 

 Dezavantajlı gruplara yönelik eğitim veren meslek liselerindeki eğitimciler, bu 

gruplardaki kişilerin eğitim ihtiyaçları gözetilerek seçilecektir. 

o Örneğin işitme engelli öğrencilere yönelik eğitim veren okullarda mevcut 

durumda görevli olan ancak işaret dilini bilmeyen öğretmenlere hizmet içi 

eğitimle bu alanda yetkinlik kazandırılmalıdır.  

o Bu okullara yeni atanacak öğretmenler de halihazırda işaret dili yetkinliği olan 

kişiler arasından seçilmelidir. 

 

C.3 İstihdam İçin Aktif Destek 

Sorunların tespiti 

C.3.1 MEÖ mezunlarının istihdam edilebilirliği 

Ülkenizde MEÖ mezunlarının istihdam edilebilirliğini tartışınız. Bu hususta, örneğin 

geçiş süresi (çok uzun olması), çalışma alanı ile MEÖ mezunlarının istihdam alanı 

arasındaki uyumsuzluk, ücret beklentileri ile fiili maaşlar arasındaki tutarsızlık vb. gibi 

herhangi bir problem bulunuyor mu? 

MEÖ mezunlarının ücretlerinin durumu, diğer eğitim alanlarının (ör. Yüksek öğrenim) 

mezunları karşısında nasıldır? Belirli MEÖ seviyelerinin ve programlarının mezunları, 

yukarıda listelediğiniz problemlerle diğer MEÖ mezunlarından daha olumsuz 

etkileniyorlar mı? 
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Eğitim durumuna göre istihdam göstergeleri incelendiğinde, eğitim seviyesi arttıkça işgücüne 

katılma ve istihdam oranlarının arttığı görülmektedir. TÜİK İşgücü İstatistikleri, mesleki veya 

teknik lise mezunlarının genel lise mezunlarına kıyasla işgücüne katılma ve istihdam 

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

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

işgücüne katılma oranları, genel lise mezunu kadınlara kıyasla yaklaşık 10 yüzde puan daha 

yüksektir. Erkeklerde ise bu fark yaklaşık 8 yüzde puandır. Buna karşın yükseköğretim ve 

meslek lisesi mezunlarının işgücüne katılma oranlarını cinsiyete göre karşılaştırdığımızda, 

erkeklerde 8 yüzde puan olan farkın kadınlarda yaklaşık 30 yüzde puana çıktığı 

görülmektedir. Meslek lisesi mezunu olan kadınların işgücüne katılma oranı Eylül 2018 

itibarıyla yüzde 43,4 olup yükseköğretim mezunu kadınlarda bu oran yüzde 72,3’tür.  

İşsizlik oranı mesleki veya teknik lise mezunları ile genel lise mezunları için benzer 

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

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

betimsel verilere dayalı bir durum tasviri olduğu vurgulanmalıdır. Nitekim, Torun ve Tümen 

(2017)43 de mesleki eğitim veren liselerden mezun olmanın genel liselerden mezun olmaya 

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

amaçladıkları çalışmalarında, meslek lisesi mezunlarının belirgin bir şekilde genel lise 

mezunlarına kıyasla daha rahat istihdam edilebildiklerini söyleyecek bir bulguya 

ulaşamamışlardır.   

Tablo 13: Eğitim durumuna göre temel işgücü piyasası istatistikleri, 15+ yaş, %, Eylül 
2018 

 İşgücüne 
katılma oranı 

İstihdam  
oranı 

İşsizlik  
oranı 

Okur-yazar olmayanlar 19.1 18.0 6.1 

Lise altı eğitimliler 50.1 45.0 10.2 

Lise 55.0 48.0 12.6 

Mesleki veya teknik lise 66.3 57.9 12.6 

Yükseköğretim 79.8 66.8 13.7 

Kaynak: TÜİK 

C.3.2 Geçiş üzerinde etkisi olan ekonomik faktörler 

MEÖ mezunlarının işgücü piyasasına girmesini engelleyecek ekonomik faktörler 

bulunuyor mu? Bu gibi faktörler, yetersiz istihdam yaratılmasına bağlı olarak vb. 

nedeniyle işgücü talebinin olmaması, işgücü piyasasındaki yasal zorluklar, göç 

nedeniyle işgücü fazlalığı vb. olabilir.  B yapı taşındaki sorulara yanıt olarak verilen 

bilgilere bakabilirsiniz. 

                                                      
43 Torun ve Tümen (2017) “Do Vocational High School Graduates Have Better Employment Outcomes 

than General High School Graduates?”, IZA Institute of Labor Economics, Discussion Paper Series 

No:10507, January 2017 
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Eylül 2018 itibarıyla işsizlerin yüzde 74,5’i yüksek beceri gerektirmeyen (beceri seviyesi 1 ve 

2 olan) meslek gruplarında iş aramaktadır. Bu oran erkekler yüzde 80’e çıkarken, kadınlarda 

yüzde 67’ye gerilemektedir.  

Hanehalkı İşgücü Anketi mikro verileri incelendiğinde, 2016 yılında işsiz meslek lisesi 

mezunlarının yüzde 77’sinin yüksek beceri gerektirmeyen (beceri seviyesi 1 ve 2 olan) 

meslek gruplarında iş aradığı görülmektedir. İş aranan meslek grupları ise ağırlıklı olarak 

hizmetler sektöründe istihdam edilmeye yöneliktir. İşsiz meslek lisesi mezunlarının yüzde 

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

22,5) olmak üzere iş aramaktadır. Halihazırda işsiz meslek lisesi mezunlarının yüzde 47,8’i 

son işlerinde, hizmet ve satış elemanı veya büro hizmetlerinde çalışan eleman olarak 

çalışmışlardır.  

Tablo 14: Aranılan meslek grubuna göre işsizler, %, Eylül 2018 

ISCO-08 Kodu Beceri seviyesi İşsizler içindeki 
payı, %  

Hizmet ve satış elemanları 2 23.5 

Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar 1 17.1 

Profesyonel meslek mensupları 4 15.6 

Büro ve müşteri hizmetlerinde çalışanlar 2 12.8 

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar 2 11.8 

Tesis ve makine operatörleri ve montajcılar 2 8.7 

Teknisyenler ve yardımcı profesyonel meslek 
mensupları 

3 7.7 

Yöneticiler 3+4 2.2 

Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünlerinde 
çalışanlar 

2 0.6 

Kaynak: TÜİK 

MTEGM, mesleki ve teknik eğitimin etkililiğinin değerlendirilmesi amacıyla mezun ve 

işverenden elde edilen verilerle Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının İzlenmesi (E-

mezun) Raporunu hazırlamıştır. 2017 tarihli araştırma raporuna göre; 

 Mezuniyet sonrası hiçbir işte çalışmayan mezunların yüzde 53,6’sı eğitime ilişkin 

gerekçelerle çalışmamaktadır. Mezunların yüzde 29,6’sı bir yükseköğretim kurumuna 

devam ederken, yüzde 24’ü üniversite giriş sınavlarına hazırlanmaktadır. 

Çalışmadığını belirten mezunların yüzde 12,3’ünün gerekçesi “çalışmak istememek” 

iken, yüzde 11,6’sı mezun olduğu alan/dalda iş bulamadığı için çalışmadığını 

belirtmiştir.  

o Yükseköğretime devam eden veya üniversite giriş sınavlarına hazırlandığını 

ifade edenlerin oranının yüksek olması, meslek lisesi mezunlarının önemli bir 

kesiminin işgücü piyasasına katılabilmek, iyi yaşam standartlarına sahip 

olabilmek için üniversite eğitiminin gerekli olduğuna inandığına işaret 

etmektedir. 
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o Çalışan mezunların yarısından fazlası asgari ücret ya da daha azını 

kazanmaktadır. Bu durum, mezunların üniversite eğitimine devam etmek 

istemelerinin yaşam standartları ile ilişkilendirilmesini destekler niteliktedir. 

Keza, mezunların kendi alanlarında çalışmak istememeleri de düşük ücret ile 

ilişkilendirilebilir.  

 Araştırma kapsamında işletme sahipleri ile de görüşülmüş ve meslek lisesi 

mezunlarını çalıştırmayan katılımcılara bunun gerekçeleri sorulmuştur. İşletmelerin 

yaklaşık dörtte biri meslek lisesi mezunu olanları tercih etmeme nedeni olarak 

“mesleki eğitim almış personele ihtiyacımın olmaması” yanıtını vermiştir. “Mesleki 

becerilerinin (pratik) yetersiz olması” (yüzde 19,2), “mesleki bilgilerinin yetersizliği” 

(yüzde 12,6), “tek başına iş yapabilme becerilerinin yetersiz olması” (yüzde 11), “fazla 

ücret istemeleri” (yüzde 10,2) işletmelerin verdiği diğer yanıtlardandır.  

Politikaların tanımlanması 

C.3.3 İstihdam edilebilirliği ve istihdama geçişi destekleyen politikalara genel bakış 

C.3 tematik alanında yer alan önceki soruları yanıtlarken tanımladığınız sorunlara 

yönelik var olan politikaları açıklayınız. Bu tür politikalar, gençlerin istihdamını, 

örneğin, MEÖ ve diğer eğitim alanlarında beceri geliştirme faaliyetinin kalite ve 

kapsamının iyileştirilmesi ya da MEÖ'den işe geçişin kolaylaştırılması (örneğin, kariyer 

rehberliği veya girişimciliğin teşviki yoluyla) gibi farklı ve tamamlayıcı yollarla 

geliştiriyor olabilir. Bu yapı taşının diğer kısımlarında veya B yapı taşında verilen 

yanıtları referans aldığınız takdirde, bu soruyla hangi bakımdan ilgili olduklarını 

açıklayınız. 

Yapay zeka ve robotik gelişmelerle birlikte işler ve iş yapma biçimleri değişirken, buna paralel 

olarak iş dünyasının beceri talebi de değişmektedir. İşgücü piyasasındaki beceri arzı ile 

talebinin uyumlu olmasını sağlayabilmek için çalışanların sahip olması beklenen beceri 

setinin edinilmesini sağlayacak bir eğitim sistemine ihtiyaç vardır. Bunun için talep edilen 

teknik ve sosyal becerilerin mesleki eğitimde de karşılığını bulması, beceri talebine ilişkin 

yapısal değişikliklerin mesleki ve teknik eğitime kapsamlı bir şekilde yansıtılması 

gerekmektedir.44 

Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla 

uygulanan/uygulanması planlanan politikalar şunlardır:  

 Web tabanlı mezun izleme sistemi (E-mezun): Bu sistem ile mesleki ve teknik 

ortaöğretim kurumlarında verilen eğitimin öğrencilere kazandırdığı mesleki yeterlikler 

ile bu yeterliklerin iş hayatının taleplerine uygunluğunu, işverenlerin mezunlardan 

memnuniyet düzeyini, mezunların istihdam durumunu ve işletmelerin mesleki ve 

teknik eğitim veren okullardan beklentilerini tespit etmek amaçlanmaktadır. E-mezun 

web sitesinde yayımlanan ve mezun öğrenciler ile mezunlara istihdam imkânı 

sağlayan işverenlere uygulanan anketler vasıtasıyla gerçekleştirilen ve mezunlara 

kariyer planlaması konusunda rehberlik edilebilme imkânı da sağlayan bu çalışmayla, 

her yıl izleme ve değerlendirme (e-mezun) raporu hazırlanmaktadır.45 

 Mesleki ve teknik eğitime olan talebi artırmayı amaçlayan uygulamalar: 

                                                      
44 Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2018, sayfa 46 
45 Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü, sayfa 30 
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o Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının tamamına teknisyen unvanı 

verilmektedir.  

o Mesleki ve teknik ortaöğretimden meslek yüksekokullarına geçişte sınav 

sonucuna göre alanında eğitim yapmak isteyen mezunlara ek puan verilmek-

tedir.  

o MEB ile imzalanan protokole istinaden, KOSGEB, kendi iş yerini açan meslekî 

eğitim mezunlarına 50 bin TL hibe ve 100 bin TL faizsiz kredi vermektedir. 

o Tüm Türkiye'de gerek kurum/kuruluşlar gerekse ortaöğretim ve yükseköğretim 

kurumları ile imzalanan protokoller doğrultusunda işbirliği yapılan 

kurum/kuruluşların hedef kitlesine, öğrencilere, gençlere, kadınlara yönelik 

veya genel katılıma açık olmak üzere, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve 

kendi işini kurmak isteyen potansiyel girişimcileri bilinçlendirmek adına içeriği 

KOSGEB tarafından onaylanan girişimcilik eğitimleri düzenlenmektedir. 

o “3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim 

Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan 

Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” 10.02.2017 tarihinde imzalanmış, 

2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren geçerli olmak 

üzere yürürlüğe girmiştir.46 

o Mesleki eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilere çeşitli kaynaklardan 

sertifikalı eğitim, nano kredili dersler, sanayi ve akademinin birlikte akredite 

ettiği dersler ve benzeri imkânlar sağlanarak mezunların kendilerini sürekli 

yeni bilgi ve becerilerle güncellemeleri sağlanacaktır.  

o Mesleki eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerin, öğrenimlerini 

tamamladıkları okul türü, program, alan ve dala göre bitirdikleri eğitim 

programlarında yapılan değişikliklerle daha önceden alınan kazanımlara ve 

elde edilen becerilere yenilerinin kazandırılması sağlanacaktır. MYK 

tarafından yayımlanan 2., 3. ve 4. seviye Ulusal Meslek Standartlarının kurs 

programları hazırlanacaktır.  

o Sektörün var olan hizmet içi eğitimleri mezunların yeni bilgi, beceri ve yetkinlik 

kazanmalarına olanak verecek şekilde MEB onaylı sertifika programlarına 

dönüştürülmek üzere çalıştaylar yapılacaktır. 

 Mesleki eğitimde niteliğin artırılabilmesi ve mezunlar için istihdam fırsatlarının 

çoğaltılabilmesi için; 47  

o Sektörlerin sürece dahil olması, iş birliklerinin kurulması çok önemlidir. Bu 

bağlamda, son dönemde sektörlerin desteğiyle organize sanayi bölgelerinde 

kurulan mesleki ve teknik liselerinin sayısı artırılmış, teknokent ve 

teknoparklarla yapılan iş birliği ve protokoller niceliksel ve niteliksel olarak 

zenginleştirilmiştir.  

o Veriye dayalı politika geliştirilmelidir. Sektörel insan kaynağı ihtiyaçları, 

kapsamlı araştırmalar neticesinde elde edilen verilere dayalı analizlerle ortaya 

koyulmalıdır. Mesleki eğitim kapsamında eğitim verilecek alan ve dal 

seçimlerinde sektörlerin ihtiyacı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu amaçla 

başlatılan analiz çalışmalarından elde edilecek sonuçlar doğrultusunda, 

meslekî eğitim verilecek alan ve dallar tekrar belirlenecek, gerekmesi 

                                                      
46 http://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_02/06170741_usul_ve_esaslar-onaylY_10.2.2017.pdf 
47 Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü, sayfa 97,98,127,137 

http://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_02/06170741_usul_ve_esaslar-onaylY_10.2.2017.pdf
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durumunda yeni alan ve dallar açılacak ve kontenjanlar bu verilere göre 

oluşturulacaktır. 

o İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan meslekleri belirlemek, bu meslekler için 

gerekli becerileri tespit etmek, önümüzdeki dönemlerde istihdam artışı veya 

azalışı beklenen meslekleri tahmin etmek, işgücü piyasasında meydana gelen 

değişme ve gelişmeleri izleyerek bu değişim ve gelişmelerin işgücü ihtiyacı 

üzerindeki etkisini ortaya çıkartmak ve alınması gereken önlemleri belirlemek 

amacıyla İŞKUR ve sosyal paydaşlarca ülke genelinde işgücü piyasası ihtiyaç 

analizleri yapılmaktadır. Ayrıca OSANOR, METGE, MEGEP, MTEM, İKMEP, 

HBÖ, METEK - 1 vb. projeler kapsamında mesleki ve teknik eğitimin çok yönlü 

olarak planlanması için yapılan iş piyasası ihtiyaç analizleri eğitim 

müfredatının hazırlanmasında ve güncellenmesinde kullanılmaktadır.48 

o Meslek lisesi mezunlarını istihdam eden işletmelere verilen 36 ay süreli SGK 

işveren primi teşvikine benzer şekilde mezunların kendi alanlarında istihdam 

edilmeleri halinde SGK primi işçi hissesinden de 36 ay süresince kesinti 

yapılmaması sağlanacaktır.   

C.3.4 Kariyer rehberliği 

Kariyer rehberliği, önceki sorunun yanıtında tanımladığınız önlemler paketinde ne tür 

bir rol oynar ve hangi hizmetleri içerir? Örneğin, MEÖ öğrencileri ve mezunlarına, 

hangi sebeple olursa olsun, MEÖ yardımı ile yeni beceriler kazanmak isteyen işçi ve 

işsizlere kariyer rehberliği sağlanıyor mu? Uygulama oranı nedir? Herhangi bir 

spesifik zorluk var mı ve iyileştirme olanağı bulunuyor mu? 

Türkiye’de meslekî rehberlik ve yönlendirme faaliyetleri uzun süredir akademik programlara 

ve yükseköğretime yönelik gerçekleştirilmektedir. Ancak, meslekî eğitime yönelik önemin 

küresel ölçekte artması ve istihdam olanaklarının zenginleşmesi öğrenciler arasında meslekî 

eğitime yönelik algının değişmeye başladığını göstermektedir. Mevcut durumda meslekî ve 

teknik eğitime yönelik rehberlik çalışmaları henüz istenen etkinlikte bulunmamakta, 

öğrencilerin meslekî eğitim alarak sağlayabileceği kariyer fırsatları hakkında yeterli bilgi 

sunulamamaktadır.  

Mesleki ve teknik eğitim öğrencileri akademik başarılarına göre yönlendirilmekte mizaç, 

yetenek ve ilgileri dikkate alınmamaktadır. Öğrencilerin temel eğitimden itibaren meslekî ilgi 

ve yeteneklerini tespit eden, öğrencileri ve ailelerini bu doğrultuda yönlendiren yaygın bir 

meslekî beceri değerlendirme ve rehberlik sistemi ve mevcut program yapısında öğrencilerin 

ilgi ve yeteneklerini keşfedebilecekleri bir program yapısı bulunmamaktadır. Temel eğitimde 

özellikle meslekî ve teknik eğitime yönlendirmede yardımcı olacak seçmeli veya zorunlu 

dersler yer almamaktadır. Ortaokullarda öğrencileri yeteneklerine ve istedikleri mesleklere 

göre yönlendirme ve rehberlik hizmetlerinin 1997’de bilgi ve beceri ölçen, parmak becerilerini 

geliştiren ve mesleğe merak uyandıran İş Teknik Eğitimi gibi derslerin çerçeve 

programlardan kaldırılması ve aday çırak ve çıraklık düzeninin bozulması nedeniyle meslekî 

eğitimin farkındalığı gelişmemiştir. Bu nedenle tüm Türkiye’de okullarda yapılan rehberlik 

çalışmalarında meslekî eğitime yönelik farkındalığı artıracak, kariyer ve istihdam fırsatları 

                                                      
48 Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2018, sayfa 36 
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hakkında bilgilendirici uygulamalar gerçekleştirilmekte ve gerçekleştirilmesi 

hedeflenmektedir.49 

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖERHGM) tarafından mesleki 

rehberlik hizmetleri kapsamında; bireylerin beklentilerini, ilgilerini, yeteneklerini tanımalarına, 

iş piyasasını ve kendilerini bu bilgiler doğrultusunda değerlendirmelerine, iş yaşamı ve 

öğrenmeyle ilgili plan yapmalarına ve karar almalarına yönelik eğitim faaliyetleri 

yürütülmektedir. Bu kapsamda, öğrencilerin mesleki rehberlik ihtiyaçları doğrultusunda 

bireysel ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar, her kademede okula 

devam eden öğrencilerin gelişimsel özelliklerine göre yapılandırılmaktadır. 

Öğrencilerin üst öğrenim programları hakkında bilgilendirilerek bir üst eğitim programına 

yerleşmeleri amacıyla “Tercih Danışmanlığı Komisyonları” oluşturulmaktadır. Komisyon, 

rehberlik öğretmenleri, tercih konusunda donanımlı öğretmen ve yöneticilerden oluşmaktadır. 

Aşağıdaki tablo, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 81 ilde kurulan tercih danışmanlığı 

komisyonlarına ilişkin niceliksel verileri göstermektedir. Komisyonların işleyişi hakkında bilgi 

sunmak amacıyla “2016-2017 Tercih Danışmanlığı Kılavuzu” hazırlanmış olup 81 ile 

gönderilmiştir. MTE okul/kurum, yönetici, öğretmen, veli ve işletme temsilcileri ile öğrencilere 

mesleki rehberlik ve kariyer gelişimi konusunda verilecek eğitimlerin alt yapı çalışmalarını 

oluşturmak amacıyla MYK ve İŞKUR ile görüşmeler yapılmaya devam etmektedir. 

Tablo 15: 81 ilde tercih danışmanlığı komisyonu, 2016-2017 

 Ortaöğretime 
geçiş 

Yükseköğretime 
geçiş 

Toplam 

Tercih Danışmanlığı Komisyonu 5.943 3.975 9.918 

Tercih Danışmanı 18.812 11.042 29.854 

Faydalanıcı / öğrenci 736.124 345.570 1.081.694 

 

İş hayatına girebilecek öğrencilere iş arama yöntemleri, mülakat teknikleri ve işverenlerle 

görüşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik eğitimler düzenlenmiştir. Bu 

kapsamda 2017 yılı itibari ile 3.558 grupta 170.034 öğrenciye eğitim verilmiştir. Üniversite 

irtibat noktalarında çalışan iş ve meslek danışmanları aracılığı ile staj yapacak öğrencilere iş 

başı eğitim programı kapsamında rehberlik yapılmaktadır. Ayrıca bu irtibat noktaları vasıtası 

ile yarı zamanlı ve tam zamanlı iş talepleri alınmakta ve uygun işlerle eşleştirilmesi 

sağlanmaktadır. 88 üniversite irtibat noktasında toplamda 3.529 bireysel görüşme, 19.568 

öğrenciyle de grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir.50 

MEB tarafından Kasım 2018’de hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu, öğrencilerin beceri, ilgi ve 

yetenekleri doğrultusunda mesleklere yönelmelerini sağlamak amacıyla mesleki rehberlik 

sistemi geliştirmeyi hedefleri arasında saymaktadır. Buna göre belirlenen eylem adımlarında 

bazıları şunlardır:  

 Kariyer Rehberliği sistemi yapılandırılacak ve tüm öğretim kademeleri düzeyinde 

çocukların kendini tanıyarak kariyer profili oluşturması, iş ve meslek tanıma yollarını, 

kaynaklarını öğrenmesi ve kariyer gelişim dosyasının öğrenci e-portfolyosuyla 

ilişkilendirilmesi sağlanacaktır. 

                                                      
49 Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü, sayfa 99,122 
50 MTE 2017 Yılı Çalışma Planı İzleme ve Değerlendirme Raporu, sayfa 29-30 
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 Rehberlik sonucu ortaya konulan veriler yardımıyla her bir öğrencinin bilimsel 

yöntemlere başvurularak kariyer yönlendirilmesinin yapılması sağlanacaktır. 

 Göç ve benzeri nedenlerle oluşan ihtiyaçları karşılamak üzere rehber öğretmenlere 

yeni bir rol, görev ve fonksiyon yapısı oluşturulacaktır. 

 Türk kültürü dikkate alınarak yetenek, ilgi, meslek değerleri, mizaç, kişilik, karar 

verme, kariyer inancı vb. özelliklerin ölçülmesine yönelik araçlar geliştirilecektir. 

 PDR hizmetlerinin eğitim sistemi içindeki yeri, önemi ve etkililiği için mevzuat altyapısı 

yeniden yapılandırılacaktır. 

 Rehberlik Araştırma Merkez’lerinin yapısı ve sunduğu hizmetler, merkezin işlevleri 

temelinde yeniden yapılandırılacaktır. 

 Rehber öğretmenlerin mesleki gelişim gereksinimleri, ulusal ve uluslararası düzeyde 

lisansüstü eğitim, sertifika ve benzeri eğitimlerle desteklenecektir. 

 Sınıf öğretmenlerinin rehberlik hizmetlerine ilişkin becerilerinin artırılması için 

sertifikasyona dayalı eğitimler düzenlenecektir. 

 Okullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında, adayların uygulama 

becerilerinin geliştirilmesine önem veren, nitelikli uzman personel yetiştirilmesi 

hususunda Yükseköğretim Kuruluyla iş birliği yapılacaktır. 

D. MEÖ SİSTEMİNİN İÇ VERİMİ VE İŞLEYİŞİ 

D.1 Öğretim Ve Öğrenim Ortamı 

Sorunların tespiti 

D.1.1 İşyeri tabanlı eğitim dahil olmak üzere, öğretim ve öğrenim yöntemleri 

İMEÖ ve SME'de kullanılan öğretim ve öğrenim yöntemlerini tanımlayınız ve bunların 

kalitesi ve uygunluğuna ilişkin değerlendirmenizi yapınız. Örnek olarak, öğrenmeye 

farklı yaklaşımları (teori ve pratik, yeterlilik tabanlı ve hedef tabanlı), mekan 

organizasyonu (atölye ve sınıf, işyeri tabanlı veya okul tabanlı), görev yaklaşımı (grup 

ve bireysel), öğrenenin rolü (kendi kendin yöneten ve yönlendirilen), vb’ni sayabiliriz. 

İşyeri tabanlı öğrenme bu yöntemlerden biri midir? Yanıtınız evet ise, hangi işyeri 

tabanlı öğrenim türleri mevcuttur ve yaygın olarak kullanılmaktadır? İşyeri tabanlı 

öğrenmenin önünde herhangi bir engel var mı? Evetse, lütfen açıklayınız. 

Mesleki Eğitim ve Öğretim (MEÖ) okulları olan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Mesleki 

Eğitim Merkezlerinde “Kazanımlara Dayalı Modüler Öğretim Programı” uygulanmaktadır. 

Modüler programlama ile öğrenme-öğretme sürecinde, içeriğin belirli analizlere 

dayandırılarak kendi içinde küçük bütünler olarak düzenlendiği, bireysel öğrenme ve yeterlik 

gelişimine dayalı bir eğitim ortamı oluşturulmuştur. Kazanımlara Dayalı Modüler Öğretim 

Programı; öğrenciyi merkeze alan, öğrencinin aktif olduğu, farklı programlar arası geçişe 

olanak veren, teknolojik gelişimlere uyarlanabilen, esnek bir programdır. Program, 

öğretmenler için aynı zamanda bir rehber niteliği taşımaktadır. Programda alan kazanımları, 

dal kazanımları, ders amaçları ve modül kazanımları yer almaktadır.  

MEÖ’de işyeri tabanlı öğrenme, programların önemli bir parçasıdır. İş yeri tabanlı öğrenme, 

MEÖ’de yer alan okul ve program türlerine göre işletmelerde mesleki eğitim veya staj 

uygulamaları ile sağlanmaktadır. 
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 İşletmelerde Mesleki Eğitim; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin 

beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve 

kurumlarında veya işletme veya kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları 

eğitim uygulamalarıdır.  Bu uygulamada Anadolu meslek programı öğrencileri 12. 

sınıfta 3 gün, mesleki eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrenciler ise 9.sınıftan 

itibaren 4 veya 5 gün işletmede beceri eğitimi görmektedir. 

 Staj, Anadolu teknik program öğrencilerinin mesleki bilgi, beceri, tutum ve 

davranışlarını geliştirmelerini, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet 

ortamında yetişmelerini ve okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımalarını sağlamak 

amacıyla 40 iş günü işletmelerde uygulama eğitimi gördüğü mesleki eğitimdir. 

Mesleki deneyimi olmayan kişilere deneyim kazandırılarak bu kişilerin istihdam 

edilebilirliklerinin artırılması amacıyla işbaşı eğitim programları uygulanmaktadır. Bu 

programların bir başka amacı, nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlerin işe 

alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek, onlara eğitim vererek bu kişileri işe 

alıp almayacaklarına ilişkin kararlarını daha doğru bir şekilde vermelerini sağlamaktır. Bu 

sayede, iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kişiler iş tecrübesi 

kazanmakta, işverenler ise ihtiyaç duydukları işgücünü kendileri yetiştirme imkânına 

kavuşmaktadır. İşbaşı eğitim programlarında en az 2 çalışanı olan işverenler çalışan 

sayısının yüzde 30’una kadar katılımcı talep edebilmektedir. 

D.1.2 Öğretim ve öğrenim ortamı 

Öğretim ve öğrenim koşullarına ilişkin kısa bir tanım yapınız ve hangi faktörlerin 

bunlar üzerinde olumlu veya olumsuz etkiye sahip olduğunu belirtiniz. Bu bağlamda, 

örneğin altyapı, sınıf ortamı, eksik veya güncel olmayan öğretim materyalleri vb. ile 

ilgili herhangi bir problem var mıdır? 

Mesleki eğitimde beceri geliştirmeye yönelik uygulamalı eğitimler okullar bünyesinde bulunan 

ve eğitimi yapılan meslek alanına ait atölye ve laboratuvarlarda yapılmaktadır. Bunun yanı 

sıra atölye ve laboratuvarlarının donanımı yeterli olmayan okullar, ilgili alanda faaliyet 

gösteren firmalar ile yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde bu firmaların imkânlarından 

yararlanarak öğrencilere beceri eğitimi fırsatı sunabilmektedir. Mesleki eğitimde işyeri tabanlı 

ve okul tabanlı yaklaşım karma bir şekilde uygulanmaktadır. Öğrenciler mesleki eğitimin bir 

bölümünü okulda teorik ve pratik eğitimlerle, bir bölümünü ise işletmelerde, uygulamalı eğitim 

kapsamında almaktadırlar. Bu bağlamda mesleki ve teknik eğitim okullarının atölye ve 

laboratuvarlarının ilgili alana yönelik beceri eğitimlerini gerçekleştirecek ölçüde donatılmış 

olması sağlanmaktadır. Ancak mevcut finansal kaynaklar söz konusu donanımın sürekli 

yenilenmesine imkân vermemektedir. Bu nedenle bazı okulların güncel olmayan veya eksik 

atölye ve laboratuvar donanımına sahip olduğu söylenebilir.51 

Mesleki ve teknik ortaöğretimde uygulamaya konulan alan/dal çerçeve öğretim 

programlarında bulunan alan ve dal derslerine ait, her bir öğrenme birimi (modül) için bireysel 

                                                      
51  Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme 

Raporları ve e-donatım izleme modülü verileri 
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öğretim materyalleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmakta ve öğrencilerin, 

öğretmenlerin, kamunun ve ilgili sektörün kullanımına elektronik ortamda sunulmaktadır.52 

Mesleki ve teknik eğitimde öğretim ve öğrenim ortamını etkileyen faktörler aşağıda 

belirtilmiştir. 

 Danışmanlık hizmetlerine ayrılan zaman ve kaynakların yetersizliği 

 İkili eğitim 

 Akademik programların yoğunluğu 

 Atölye ve laboratuvarlar ile bunların donanımlarının yetersizliği 

 Bazı bölgelerdeki öğretmen yetersizliği 

 İş temelli öğrenme ve staj imkânlarının yetersizliği 

 Yetersiz fiziksel yapılar 

 Modüllerin öğretim için eski olması 

 Sıklıkla değişen yöneticiler 

 Teknolojik gelişmelere göre bilgilerini güncelleyemeyen öğretmenler 

 Bireysel öğretim materyallerinin hazırlanmasında Mesleki ve Teknik Eğitim 

okullarında görev yapan öğretmenlerin gönüllü katlımı gerekmektedir. Öğretmen 

görevlendirmeleri; “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek 

Ders Saatlerine İlişkin Karar”  doğrultusunda yapılmaktadır. Bu karar İle öğretmenlere 

ödenen ek ders ücretindeki kayıplar nedeni ile bireysel öğretim materyallerinin 

hazırlanmasına yeteri kadar başvuru olmamaktadır. 

Politikaların tanımlanması 

D.1.3 MEÖ'de eğitim / öğretim ve öğrenme yöntemlerini iyileştirmeye yönelik 

politikalar 

MEÖ öğrencilerine yönelik öğrenme ve eğitim yöntemlerini geliştirmek için, 

sağlayıcılar, yetkililer ve bağışçılar ne tür önlemler alınmaktadır? Bu önlemler neye ve 

nasıl odaklanmaktadır? Örnek olarak, öğretime yönelik yeni yaklaşımları, açık eğitim 

kaynaklarının uygulamaya konmasını, işbirliğine dayalı öğrenme ve destek vb.ni 

sayabiliriz. 

Bu politikalardan herhangi biri, MEÖ'de işyeri tabanlı öğrenmenin sağlanmasına 

ve/veya geliştirilmesine odaklanmakta mıdır? Bu husustaki zorluklar nelerdir ve nasıl 

ele alınmaktadır? 

                                                      
52 MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı, 

(megep.gov.tr) 
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Eğitim/öğretim ve öğrenme yöntemlerinin iyileştirilmesi için işyeri tabanlı öğrenme; 1739 Milli 

Eğitim Temel Kanunu’nda 2016 yılında 6764 saylı Kanun ile yapılan değişiklik hükmünce 

Mesleki Eğitim Merkezleri zorunlu örgün ortaöğretim kapsamına alınmıştır. Mesleki Eğitim 

Merkezlerinin zorunlu eğitim kapsamına alınması işyeri tabanlı eğitimin önem kazanmasını 

sağlamıştır. 

Staj ve işyeri eğitimi kapsamında gerçekleştirilen tüm eğitim faaliyetleri öğrencilerin nitelikli 

bir mesleki eğitim almaları için ön şart niteliği taşımaktadır. Staj dönemlerinde öğrencilerin 

gelişimlerinin izlenmesi için okul ve işletmelerin sorumlulukları artırılmaktadır. Güncellenen 

müfredat ile tüm mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarda alan temelli derslerin ağırlığı 

artırılmıştır. Öğrencilere sunulan staj ve işbaşı eğitim ortamları ve seçenekleri teknopark, 

teknokent vb. yeni işletmeler ve ortamlarla zenginleştirilmektedir. Ayrıca organize sanayi 

bölgelerinde kurulan okulların sayısı artırılarak işletmelerde işbaşı eğitimle iç içe yetişen 

öğrencilerin sayısı artmaktadır. 

Mesleki ve teknik eğitimin hedef grubu yalnızca ortaöğretimdeki öğrencilerle sınırlı olmayıp 

mesleki beceri kazanmak isteyen tüm bireyler için erişilebilir olmalıdır. Bu maksatla yaş ve 

yaşam koşullarından bağımsız olarak Açık Meslek Lisesi ve örgün eğitim veren Mesleki 

Eğitim Merkezleri ilgilenen tüm bireylere mesleki eğitimin sunulabilmesi için hizmet 

vermektedir. Mesleki eğitime erişimi artırmak amacıyla 2017 yılı itibarıyla Mesleki Eğitim 

Merkezlerine kayıt olmak için 18 yaşını aşmama ve evli olmama şartları kaldırılmıştır. Ayrıca, 

eğitimin modüler sistemde verilmesi de bireylerin ilgileri doğrultusunda eğitimlerini 

şekillendirebilmelerini sağlamaktadır.53 

Mesleki eğitim kursları Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü veya üniversiteler tarafından 

hazırlanan eğitim modüllerine göre düzenlenmektedir. Mesleki eğitim kursları modül süresi 

kadar düzenlenmekte olup en fazla 160 fiili gün (1280 saat) düzenlenmektedir. Mesleki 

eğitim kurslarının içeriği eğitim modülünde yer alan konulardan oluşmaktadır.54 

İŞKUR ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında işgücü piyasasının talep ettiği 

niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı 

eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik 

“Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü” (MEGİP) imzalanmıştır. Teorik eğitim 

Oda/Borsa tarafından belirlenen eğitim mekânlarında veya işyerlerinde gerçekleştirilecek 

olup sınıftaki kişi sayısı 25’i geçemeyecektir. Uygulamalı eğitim ise işverenlerin talep ettiği 

sayıdaki kursiyer ile birlikte talep sahibi işverenin işyerinde gerçekleştirilecektir.55 

D.1.4 Eğitim ve öğrenim ortamının iyileştirilmesi 

Öğretim ve öğrenim koşulları ile ilgili sorunun yanıtında belirlediğiniz eksiklikleri 

gidermek için herhangi bir önlem mevcut mudur? Örnek olarak, altyapı yatırımı, sınıf 

boyutlarının küçültülmesi, ICT modernizasyonu vb. sayılabilir. 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 

okul/kurumlarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 13’tür. Söz konusu sayının 2012-

                                                      
53 Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü sf.98-99 

54 İŞKUR 

55 İŞKUR 
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2013 eğitim-öğretim yılı için 15 olduğu göz önünde bulundurulduğunda zaman içinde 

öğretmen başına düşen öğrenci sayısının azaldığı anlaşılmaktadır.56 

İŞKUR mesleki eğitim kurslarında kurs sınıfları; eğitici sayısı, eğitim yerinin kapasitesi ve 

donanımı ile kursa konu mesleğin özellikleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Eğitim 

verilecek mesleğe göre gerekli asgari standartlara sahip olan sınıflarda eğitimler 

verilmektedir. Bir sınıfın en az 10, en fazla 25 kursiyerden oluşması esastır. Düzenlenen 

kurs, program ve projelerin yürütülmesi esnasında kullanılarak tüketilen ve demirbaş niteliği 

taşımayan malzemelerin (temrin gideri) masrafları İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.57 

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının atölye ve laboratuvarlarının ülke çapında belirli bir 

standarda göre donatılması ve aynı atölyelerin eşit imkanlara sahip olmasının sağlanması 

amacıyla, öğretimi yapılan her meslek alanının atölye ve laboratuvarları için standart donatım 

listeleri hazırlanmakta, atölye ve laboratuvarların standart mimari yerleşim planları 

belirlenmektedir. Bu standartlar ile okullar arasındaki kalite farklılıklarının giderilmesi, 

öğrenciler için eşit öğrenme fırsatları oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca alana ilişkin 

standart donanımın belirlenmesi mesleki kazanımlar için doğru ekipmanın alınmasını 

sağlayarak finansal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamaktadır.58 

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının atölye ve laboratuvarlarının yenilenme ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla her yıl belirli bir sayıda atölye ve laboratuvarın yenilenmesini içeren 

proje hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra mesleki ve teknik eğitimden faydalanan özel sektör 

firmaları ve diğer paydaşların mesleki ve teknik eğitim kurumlarına destek vermeleri de söz 

konusudur. 59 

Ayrıca okulların eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve öğretim programlarının gerektirdiği 

niteliğe kavuşturulması amacıyla Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi, Makine Teknolojisi, 

Metal Teknolojisi, Muhasebe ve Finansman, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Radyo-

Televizyon, Gazetecilik, Pazarlama ve Perakende, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Makine 

Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanlarının Standart Mimari Yerleşim Planları ve 

İhtiyaç Analizleri MTEGM ve İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı ile birlikte güncellenmiştir.60 

MEB’in hazırladığı Kasım 2018 tarihli Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin görünümü 

raporunda yer alan bilgilere göre mesleki eğitimi geliştirme ve fiziksel ortamını iyileştirmeye 

odaklı 2018 yılında devlet yatırımında devam eden ve başlayan projeler bulunmaktadır. 

Ayrıca tematik eğitim veren okulların donatım ihtiyaçlarının karşılanması için Destek 

Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ödenek gönderilmesi sağlanmıştır. 16/11/2017 tarihli 

19438045 sayılı Genelge ve e-Donatım İzleme Modülü Kullanım Kılavuzu ile meslekî ve 

                                                      
56 MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı 

57 İŞKUR 

58 MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Eğitim Ortamlarının ve Öğretim Materyalleri Daire 

Başkanlığı (Kaynak: Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı İzleme ve 

Değerlendirme Raporları) 

59 MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Eğitim Ortamlarının ve Öğretim Materyalleri Daire 

Başkanlığı (Kaynak: Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı İzleme ve 

Değerlendirme Raporları) 

60 Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü sf. 67 
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teknik eğitim okul/kurumlarındaki atölye ve laboratuvarların mevcut donatımlarının tespit 

edilmesi amacıyla uygulamaya konulan e-Donatım Modülüne Mesleki ve Teknik Anadolu 

Liselerinin veri girişleri tamamlanmıştır.  

GIZ (Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu) ile gerçekleştirilen İş Karşılığı Ücret (Cash For 

Work) projesi kapsamında pilot 30 Halk Eğitimi Merkezine proje boyunca çocuk oyun 

odasının geliştirilmesi ve mesleki kurslara yönelik eğitim altyapılarının güçlendirilmesi 

amacıyla her merkeze 35.000 avro para aktarımı gerçekleştirilmiştir. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliğinde gerçekleşecek olan “Geçici 

Koruma Altındaki Suriyelilerin Türkçe Dil Eğitimi ve Mesleki Eğitime Erişimlerinin Artırılması 

Projesi” kapsamında pilot 8 Halk Eğitimi Merkezine proje boyunca çocuk oyun odasının 

geliştirilmesi ve dil ve mesleki kurslara yönelik eğitim altyapılarının güçlendirilmesi amacıyla 

her merkeze 187.315 avroluk kaynak sağlanacaktır. 

MEB’in Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü raporunda yer alan hedef ve 

stratejiler arasında eğitim ve öğretim ortamlarının iyileştirilmesi adına yeni nesil 

müfredatların, eğitim ortamları ve insan kaynaklarının geliştirilmesi hususlarına yer verilmiştir. 

Bu hedefler kapsamında öğretim materyallerinin gözden geçirilerek öğretim programlarında 

yapılan değişikliklere göre yeniden düzenlenmesi, mesleki ve teknik ortaöğretim alan, dal ve 

modüllerinin içerikleri ve öğretim sürelerinin çocukların ihtiyaçları ve iş hayatının talepleri 

doğrultusunda gözden geçirilmesi, atölye ve laboratuvarların donatım standartlarının ve 

atölye ve laboratuvarların standart mimari yerleşim planları ve ihtiyaç analizlerinin 

güncellenmesi eylemleri hazırlanmıştır.61 

D.2 Öğretmenler ve Eğitmenler 

Sorunların tespiti 

D.2.1 MEÖ öğretmenleri ve eğitmenlerinden oluşan işgücünün yapısı 

MEÖ'deki öğretmenler ve eğitmenlerin kategorilerini (ör. öğretmenler, eğitmenler, 

ustalar, yardımcı öğretmenler, şirketlerdeki eğitmenler, diğer) ve her kategorinin 

kariyer yolundaki aşamaları (yeni öğretmen, kıdemli öğretmen vb.) açıklayınız. 

MEÖ içindeki öğretmen iş gücünün yaş, cinsiyet, görev süresi ve akademik niteliklere 

göre dağılımı nedir? Yaşlanan işgücü, cinsiyet dengesizliği, düşük nitelikli 

öğretmenlerin payının yüksek olması, yüksek devir oranı, vb. gibi bu yapının herhangi 

bir yönü ile ilgili herhangi bir problem var mıdır? Evetse, lütfen açıklayınız. 

Öğretmenler kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilmektedir. Kadrolu öğretmenlerin yanı 

sıra öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere MEB’in boş 

öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen 

istihdam edilmektedir. 62 

                                                      
61 Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü sf.134-138 

62 Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete 03. 08. 016, 29790 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160803-22.htm 
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Öğretmenlik mesleğine aday öğretmen olarak başlanmaktadır. Kariyer basamakları aday 

öğretmenlik aşamasından sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olarak 

ilerlemektedir. 63 

Milli Eğitim Bakanlığı İstatistiklerine göre 2017 yılında Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde 

toplam 145.511 öğretmen görev yapmıştır. Geçmiş yıllarda erkek öğretmen sayısı kadın 

öğretmen sayısından fazla iken son yıllarda kadın öğretmen sayısı erkek öğretmen sayısı 

seviyesine yükselmiştir. 

Tablo 16. Mesleki ve Teknik Eğitim toplamında cinsiyete göre öğretmen sayıları 

Eğitim – öğretim yılı Erkek Kadın Toplam 

2011/2012 65.599 47.499 113.098 

2012/2013 76.202 59.300 135.502 

2013/2014 71.121 60.611 131.732 

2014/2015 73.843 65.531 139.374 

2015/2016 75.551 69.590 145.141 

2016/2017 74.061 71.036 145.097 

2017/2018 73.561 71.950 145.511 

Kaynak: MEB İstatistikleri 

Mesleki ve teknik eğitimde okullarda öğretmenler istihdam edilirken meslek kurslarında usta 

öğreticiler istihdam edilmektedir. Hayat boyu öğrenme kurumlarında, açılan kurslarda kadrolu 

ve sözleşmeli öğretmen bulunmaması durumunda ihtiyaç ek ders ücreti karşılığı 

görevlendirme yapılarak giderilmektedir. Hayat boyu öğrenme kurumlarında kadrosuz usta 

öğreticiler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89. maddesine göre ek ders ücreti 

karşılığı görevlendirilmektedir. 64 

Öğretmen Strateji Belgesi’nde öğretmenlerin kariyer ve ödüllendirme sistemini geliştirmek 

hedeflenmektedir. Mevcut öğretmen kariyer sisteminin Öğretmen Yeterliklerine dayalı olarak 

yapılacak olan performans değerlendirme sonuçlarına, yapılacak sınavlara, öğrenci 

başarılarına ve benzer mahiyetteki kriterlere dayalı olarak yeniden yapılandırılması 

gerekmektedir. Oluşturulması planlanan yani modelde öğretmenlerin kariyer 

basamaklarındaki unvanları belirli bir süreliğine alması ve bu unvanı karşılamak için bu 

unvanı yeniden kazanması için bu kriterleri yeniden karşılaması gereklidir.65 

                                                      
63 Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Resmi Gazete 13.08.2005, 25905, 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/08/20050813-2.htm 

64 MEB, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

65 Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023, sf.24, 

http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/09140719_Strateji_Belgesi_Resmi_Gazete_sonra

sY_ilan.pdf 
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D.2.2 MEÖ'de öğretmenlik mesleğine giriş 

Bir MEÖ okul/kurumunda öğretmen ve eğitmen olmak ve bir şirkette eğitmen olmak 

için gereken şartları ve/veya prosedürleri açıklayınız. Bu düzenlemeler ve şartlar 

yeterli midir ve beklenen sonuçları vermekte midir? 

Kamuda öğretmen olarak istihdam edilebilmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavına 

(KPSS) girilmesi zorunludur.66 KPSS’den atanmak isteyenlerin en az alanlar için belirlenen 

taban puanı almış olmaları gerekmektedir.67 Öğretmenler, alanlar için belirlenen 

yükseköğretim programlarından en az lisans mezunu olanlar arasından seçilmektedir. 

Öğretmen olarak atanacakların gerekli ve yeterli düzeyde genel kültür, özel alan eğitimi ve 

pedagojik formasyon alış olmaları gerekmektedir. Bu eğitim süreçlerinden birini 

tamamlamamış ya da yeterli kredi almamış olanların öğretmen olarak ataması 

yapılmamaktadır. Ancak öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda, gereken nitelikleri 

taşıyan adayların atanmalarından sonra gelmek koşuluyla pedagojik formasyonu 

olmayanların atamaları da yapılabilmektedir.  Bu şekilde atananların adaylık dönemi içinde 

pedagojik formasyon kazanmaları için gerekli önlemler alınmaktadır.68 

Kadrolu öğretmenlerin yanı sıra öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde 

olmak üzere MEB’in boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim 

kurumlarında sözleşmeli öğretmen istihdam edilmektedir. Sözleşmeli öğretmenlerin mezun 

oldukları yükseköğretim programının, atama yapılacak alana uygun olması gerekmektedir. 

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı 

karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç, MEB tarafından uygun görülen pedagojik 

formasyon eğitiminin başarıyla tamamlanmış, KPSS’den, atanacakları alanlar için belirlenen 

taban puan ve üzerinde puan almış olması gerekmektedir.69 

Ustalık yeterliğini kazanmış, mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin işyerindeki eğitiminden 

sorumlu, mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişiler usta öğretici olarak 

görevlendirilebilmektedir. Ustalık ve işyeri açma belgesine sahip olanlar ve ustalık belgesi 

kullanılmayan alanlar için gördükleri öğrenim bakımından en az ustalık seviyesinde yeterliliğe 

sahip olanlardan okul ve kurumlarca açılan iş pedagojisi kurslarını başarı ile tamamlayanlara 

usta öğreticilik/iş pedagojisi eğitimi bitirme belgesi düzenlenmektedir. Usta Öğreticilik 

Kursunun eğitim süresi 40 saattir.  Okulda veya işletmelerde mesleki eğitim ve tamamlayıcı 

eğitim gören öğrencilerin teorik eğitimi, okulun kadrolu öğretmenleri/ders ücreti karşılığı 

görevlendirilenler veya işletmelerdeki eğitici personel tarafından düzenlenmektedir. 

İşletmelerde beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim eğitici personel/usta öğreticilerce 

                                                      
66 Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023, sf.6, 

http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/09140719_Strateji_Belgesi_Resmi_Gazete_sonra

sY_ilan.pdf 

67 17 Nisan 2015 Cuma tarihli 29329 Sayılı Resmi Gazete Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve 

Yer Değiştirme Yönetmeliği, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150417-4.htm 

68 Talim Terbiye Kurulu-Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları, 

https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_12/13170041_9_cizelgeveesaslar.pdf 

69 3 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete, Sözleşmeli öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik 
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yapılmaktadır. Bir iş yerinde çırak/kalfa çalışabilmesi için o iş yerinde mutlaka çırak/kalfanın 

pratik eğitiminden sorumlu olacak Usta Öğretici Belgesi sahibi bir usta öğretici bulunmalıdır.70 

Öğretmen Strateji Belgesi’ndeki hedefler arasında “üniversite mezunları arasından 

öğretmenlik mesleğine en uygun olanları seçmek” yer almaktadır. Öğretmenlik mesleğine 

kabul için ana kaynak eğitim fakültesi mezunları olmakla birlikte ihtiyaç duyulduğunda başka 

fakülte mezunları da, göreve başlamadan önce ilgili alanın eğitimine yönelik programları 

tamamlamak şartıyla, gerektiğinde öğretmen olarak istihdam edilebilmelidir. Öğretmen 

adaylarının sadece akademik başarıları değil, kişisel özellikleri de öğretmenlik mesleğindeki 

performanslarını önemli ölçüde etkilemektedir. Öğretmenlik mesleğine seçme işlemleri, çok 

aşamalı ve ölçütleri belirlenmiş olarak yeniden tasarlanmalıdır.71 

D.2.3 MEÖ'de öğretmenlerin istihdam durumu 

D.2.1'de listelediğiniz tüm öğretmen kategorilerinin istihdam durumu hakkında bilgi 

veriniz. İstihdam durumu, tam zamanlı veya yarı zamanlı istihdam, memurluk, kamu 

çalışanı ya da sözleşmeli özel sektör çalışanı, serbest çalışanlar vb. gibi bilgileri 

içerebilir. İstihdam durumu veya öğretmenlerin geliriyle ilgili herhangi bir problem var 

mıdır? Lütfen tanımlayınız ve önemini açıklayınız. 

Kamuda öğretmen olarak istihdam edilebilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) 

girilmesi zorunludur.  Bu sınava ihtiyaçtan çok daha fazla sayıda başvuru yapılıyor olması 

nedeniyle KPSS, adayların öğretmenliğe ilişkin mesleki becerilerini ölçmeyi ikincil plana 

atmakta, çoktan seçmeli sorular ile eleme yapmayı öncelemektedir. Bununla birlikte her yıl 

eğitim fakültelerinden mezun olan çok sayıda kişi öğretmen olarak atanmayı beklemekte ve 

atanamama hâlinde hayal kırıklığı yaşamaktadır. Türkiye’de öğretmenler, kamuda istihdam 

edilen personel içinde en büyük paya sahip olmasına rağmen, öğretmen yetiştirmeye dönük 

programlardan mezun olanlar arasında istihdam edilemeyenlerin sayısı giderek artmaktadır.  

2014 yılında yapılan KPSS’ye öğretmen olarak atanabilmek amacıyla toplam 312.688 kişi, 

2015 yılında 415.508 kişi, 2016 yılında ise 455.119 kişi katılmıştır. 2014 yılında 50.990, 2015 

yılında 52.736 ve 2016 yılında da toplam 49.015 kişi öğretmenliğe atanmıştır. Buna karşın 

KPSS’ye başvurmuş ancak öğretmen olarak atanamamış olan üniversite mezunlarının sayısı 

2016 yılı itibarıyla toplam 438.134 kişidir.  

Tablo 17: KPSS’ye başvuran ve atanan öğretmen sayısı 

 2014 2015 2016 

Başvuranların sayısı 312.688 415.508 455.119 
Atananların sayısı 50.990 52.736 49.015 

Kaynak: Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023 

                                                      
70 26 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, TESK, 

https://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_03/27135637_OOKY.pdf 

71 Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023 sf.14, 

http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/09140719_Strateji_Belgesi_Resmi_Gazete_sonra

sY_ilan.pdf 
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Atanamayan mezunlar dışında YÖK’ün verilerine göre 2016 yılı itibarıyla öğretmen olabilmek 

amacıyla hâlihazırda yalnızca eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinde okuyanların sayısı 

228.279’dur. Fen fakülteleri, edebiyat fakülteleri, fen edebiyat fakülteleri, insan ve toplum 

bilimleri fakülteleri ve ilahiyat fakültelerinde okuyan öğrenciler de dâhil edildiğinde öğretmen 

olmayı ümit eden 653.899 lisans öğrencisi olduğu görülmektedir. Öğretmenlik alanlarına 

kaynak teşkil eden diğer programlar ve pedagojik formasyon kurslarına devam eden mezun 

öğrenciler de dikkate alındığında öğretmen olarak atanmayı amaçlayanların sayısı bir 

milyonu aşmaktadır. Bu durum, kontenjanların öğretmen ihtiyacıyla uyumlu olacak şekilde 

belirlenmesi konusunda düzenlemelerin yapılması gerektiğini açıkça göstermektedir.72 

Mesleki ve teknik eğitimde okullarda öğretmenler istihdam edilirken meslek kurslarında usta 

öğreticiler istihdam edilmektedir. Hayat boyu öğrenme kurumlarında, açılan kurslarda kadrolu 

ve sözleşmeli öğretmen bulunmaması durumunda ihtiyaç ek ders ücreti karşılığı 

görevlendirme yapılarak giderilmektedir. Hayat boyu öğrenme kurumlarında kadrosuz usta 

öğreticiler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89. maddesine göre ek ders ücreti 

karşılığı görevlendirilmektedir. 

D.2.4 MEÖ'de yer alan öğretmen ve eğitmenlerin kalitesi 

MEÖ'de yer alan öğretmen ve eğitmenlerinin kalitesi algısı nedir? Bu alanda eksiklikler 

varsa lütfen açıklayınız. Örnek olarak, güncelliğini kaybetmiş yetkinlikler ve/veya iş 

dünyasında sınırlı tecrübe, mesleki gelişim eksikliği vb. sayılabilir. Hangi programlar 

ve sağlayıcı türleri etkilenmektedir? Bu sorun, ülkenizdeki öğretmen kalitesi ile ilgili 

daha geniş bir sorunun parçası mıdır sadece MEÖ ile mi sınırlıdır? 

Aynı şekilde, ülkenizdeki MEÖ öğretmenleri ve eğitmenleri düzenli olarak mesleki 

gelişim faaliyetlerine katılıyorlar mı? 'Düzenli olarak', örneğin en az beş yılda biri ifade 

edebilir. Bu mesleki gelişimin kalitesi yeterli midir ve tüm öğretmenler ve eğitmenler 

buna katılabilmekte midir? Yoksa yetersiz kalitede midir? Örneğin, sadece teorik 

derslerden mi oluşmaktadır, yoksa işbaşı modüllerini de içermekte midir? 

Kamu finansal kaynaklarının yetersizliği ve sektörle yapılan iş birliği protokollerinin sınırlı 

olması nedeniyle mesleki ve teknik eğitimde görev alan atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 

iş başında eğitim fırsatları yeterince sunulamamaktadır. Ayrıca öğretmenlerin adaylıktan 

itibaren mesleğe ve kuruma olan bağlılıklarını etkileyen adaylık ve uyum eğitim süreci, 

hizmet içi eğitim ve kariyer gelişim sisteminin öğretmen yeterlilikleriyle ilişkisinin 

kurulamaması, var olan uygulamaların sistem bütünlüğü çerçevesinde birbiriyle 

ilişkilendirilememesi öncelikli sorun alanları olarak ortaya çıkmaktadır.73 

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında yapılan ve 2019 yılında 

yapılacak olan Hizmet İçi Eğitim Planlamasında MEB tasarruf tedbirleri göz önünde 

bulundurularak faaliyetlerde kısıtlamaya gidilmiştir.  

Atölye ve laboratuvar dersi öğretmenlerine yönelik planlanan faaliyetlerde, 2023 Vizyon 

Belgesi Mesleki Eğitim Strateji Belgesi ve ilgili sektörlerle yapılan iş birliği protokolleri 

                                                      
72 Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023 sf. 6-7, 

http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/09140719_Strateji_Belgesi_Resmi_Gazete_sonra

sY_ilan.pdf 

73 Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü sf.122-123 
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kapsamında özellikle üretime yönelik gerçek iş ortamlarında yapılacak faaliyetlere yer 

verilmektedir. Bu kapsamda 2017 yılında 147 hizmet içi eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiş olup 

8.250 yönetici ve öğretmene hizmet içi eğitim verilmiştir. 2018 yılında 105 hizmet içi eğitim 

faaliyeti gerçekleştirilmiş olup toplam 3.448 yönetici ve öğretmene hizmet içi eğitim 

verilmiştir. İş başı eğitim kapsamında yapılan faaliyet sayısı 48’dir. 2019 yılı için 48 iş başı 

eğitim faaliyeti 1500 öğretmene erişmek üzere planlanmaktadır. 74 

Tablo 18. MTEGM hizmet içi eğitim sayısal verileri 

  2015 2016 2017 2018 2019 (Planlanan) 

Toplam öğretmen sayısı 131.799 131.691 130.511 129.917   

Toplam faaliyet sayısı 98 107 147 105 128 

Yönetici/Öğretmen sayısı 10.258 7.830 8.250 3.448 

1.572 Yönetici + 7.814 

Öğretmen = 9.386 kişi 

Protokol kapsamında yapılan 

faaliyet sayısı 68 66 61 56 72 

Protokol kapsamında yapılan 

faaliyet kişi sayısı 5.890 4.500 1.655 1.300 

5.400 (2 faaliyet 4.000 kişi 

uzaktan eğitim) 

İşbaşında yapılan eğitim 

sayısı 34 33 22 48 62 

İşbaşında eğitim alan 

öğretmen sayısı 793 700 448 1500 2.000 

Kaynak: MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı 

Meslek dersi öğretmenlerinin yabancı dil yeterliliklerinin geliştirilmesi kapsamında 2017 

yılında 9 alanda (Bilişim Teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Denizcilik, Elektrik-

Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Raylı 

Sistemler Teknolojisi, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı) 42 atölye ve laboratuvar öğretmeni 

İngilizce dil yeterliliklerinin arttırılmasına yönelik İngiltere Londra’da 12 hafta (01 Ekim – 23 

Aralık 2017) süren yabancı dil kursuna gönderilmiştir.75 2018 yılında ise 21 alanda duyuruya 

çıkılmış olup 51 adayın inceleme süreci tamamlanarak sözlü sınava alınmıştır. Sözlü sınav 

sonucuna göre 35 aday (12 farklı alandan öğretmen) başarılı bulunarak yurt dışında dil 

eğitimine gönderilme hakkı kazanmıştır. Bu kişiler için halihazırda vize vb. işlemler devam 

etmektedir.76 

MTEGM’ye bağlı okullarda görev yapan uçak bakım alanında eğitim veren 62 öğretmenin 

özel alan yeterliliklerinin artırılmasına yönelik, hava hissi ölçmek amacıyla Ankara-Etimesgut 

                                                      
74  MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı 

75 Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü sf.68 

76 Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü sf.68 
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THK Uçuş Akademisi’nde, 02-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında “Tanıtım Uçuş Eğitimleri” 

yapılmıştır.77 

Politikaların tanımlanması 

D.2.5 Öğretmen ve eğitmenlerin MEÖ alınan çekilmesi ve kalmalarının sağlanması 

MEÖ öğretmen iş gücünün yapısına ilişkin D.2.1'den D.2.3'e kadar olan sorularda 

belirttiğiniz problemleri ele almak ve öğretmenlerin işe alınmaları ve istihdam koşulları 

ile ilgili mevcut herhangi bir faaliyet olup olmadığını belirtiniz. 

Örneğin, MEÖ öğretim personeli açığı veya şirket eğitmeni açığı ya da MEÖ öğretmen 

fazlalığı varsa, yeni öğretmenleri çekmek ve öğretmen iş gücünü optimize etmek için 

ya da özel sektördeki uygulayıcıların MEÖ'de (yarı zamanlı) eğitmenler olarak görev 

almalarını sağlamak için ne gibi önlemler alınmıştır? Öğretmenlerin istihdam 

durumlarında, öğretmen olmak için asgari yeterlilik şartlarında veya öğretmenlerin 

kariyer yolu yapısında değişiklikler oldu mu? Açıklayınız. 

Öğretmen Strateji Belgesi’nde yer alan “üniversite mezunları arasından öğretmenlik 

mesleğine en uygun olanları seçmek” hedefi kapsamında alanlara göre öğretmen ihtiyacı ve 

bu ihtiyaçları karşılamaya dönük istihdam oranlarının her yıl ilgili paydaşlar ve kamuoyu ile 

paylaşılması eylemi planlanmıştır. MEB, bilimsel veriler doğrultusunda nüfusun seyrini ve 

bileşimini dikkate alarak orta ve uzun vadede eğitim kademeleri ve öğretmenlik alanları 

bazında hazırlanan öğretmen ihtiyacı projeksiyonunu kamuoyu ile paylaşacaktır. Açıklanan 

veriler doğrultusunda mesleğe yönelecek bireylerin, istihdam durumuna göre üniversite 

tercihi yapmaları sağlanabilir. Bununla birlikte öğretmen yetiştiren kurumlar da kontenjan 

belirleme süreçlerinde açıklanmış verilerden hareket edebileceklerdir. 78 

D.2.6 Profesyonel gelişimin yönlendirilmesi, teşvik edilmesi ve desteklenmesi 

MEÖ için kalifiye öğretmenlerin sayısını artırmak için neler yapılmaktadır?  Ayrıca 

öğretmenler için ne tür mesleki gelişim fırsatları bulunduğunu ve maliyetleri kimin 

karşıladığını açıklayınız. 

Örneğin, bazı ülkelerde öğretmenler her beş yılda bir profesyonel gelişimden geçmek 

zorundadır ve maliyeti devlet tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca, öğretmenler bir 

kısmını kendileri karşılamak koşuluyla, özel veya tamamlayıcı mesleki gelişim 

kurslarına katılabilirler. Ayrıca, öğretmenlerin mesleki uzmanlıklarını geliştirmeye 

yönelik var olan mesleki gelişim fırsatları hakkında bilgi veriniz (ör. öğretmen 

ziyaretleri, stajyerlik, şirketlerde çalışma ve şirket içi danışmanlarla işbirliği). Kariyer 

merdivenindeki bir sonraki basamağa geçiş, mali teşvikler veya başka türden mesleki 

gelişim teşvikleri mevcut mu? 

MEB’in öğretmen niteliklerini artırmaya yönelik olarak son yıllarda yürürlüğe koyduğu en 

önemli faaliyetlerden biri, ilk kez 2016 Şubat ayında uygulamaya konulan “Aday Öğretmen 

                                                      
77 Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü sf.68 

78 Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023 sf.14, 

http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/09140719_Strateji_Belgesi_Resmi_Gazete_sonra

sY_ilan.pdf 
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Yetiştirme Programı”dır. Aday öğretmenler tecrübeli ve mesleğinde parlak öğretmenlerimizin 

danışmanlığında yoğun bir yetiştirme sürecine tabi tutulmaktadır. Hazırlanan program 

doğrultusunda aday öğretmenler sınıf içi gözlem ve uygulamalar,  hazırlık ve değerlendirme 

çalışmaları ile okul içi ve okul dışı faaliyetler gibi detaylı eğitimlerden geçirilmektedir. 

Danışman öğretmenler eşliğinde yapılan faaliyetlere ek olarak aday öğretmenlerden süreç 

boyunca eğitimle ilgili ulusal ve uluslararası literatürde önemli yere sahip çeşitli kitapları 

okumaları ve eğitimle ilgili farklı ülkelerin tecrübelerini yansıtan ve sanatsal değere sahip 

çeşitli film ve belgeseller izlemeleri istenmekte, adayların eğitimle ilgili farklı teorik ve pratik 

sorunların farkına varacakları seminer ve konferanslar düzenlenmektedir.79 

MEB tarafından öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla son 

yıllarda yapılan faaliyetlerin en önemlilerinden birisi de Okul Temelli Mesleki Gelişim 

Modeli’nin (OTMG) geliştirilmesidir. OTMG, okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki 

bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme 

ortamları oluşturmada öğretmene destek sağlayan süreçler bütünü olarak tanımlanmaktadır.  

OTMG, öğretmenlerin iş birliği yapmaları, birlikte öğrenmeyi esas almaları, fikirlerini 

paylaşmaları ve başarılı uygulamaları örnek almaları, mesleki gelişimlerine önemli ölçüde 

katkı sağlamaktadır. Böylece öğretmenlerin öz güven ve öz saygılarının artması, kendilerini 

çalışmalarında ve gelişimlerinde daha değerli ve desteklenmiş hissetmeleri beklenmektedir. 

OTMG, öğretmenlerin mesleki yeterliklerini zenginleştirip geliştirerek okulun birikim, deneyim, 

uzmanlık ve demokratik bir tarzı içeren okul kültürünü de desteklemektedir.80 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 652 sayılı Millî 

Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri 

gereğince, MEB personelinin bilgi ve becerilerini geliştirmek, verimliliklerini artırmak, bilimsel 

ve teknolojik gelişmelere uyumlarını ve üst görevlere hazırlanmalarını sağlamak amacıyla 

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda görev yapan atölye ve 

laboratuvar dersi ve genel bilgi dersi öğretmenlerinin de ihtiyaç duydukları alanlarda görüşleri 

alınarak her yıl Hizmet İçi Eğitim Planı hazırlanarak uygulanmak üzere MEB tarafından 

onaylanmaktadır.81 

Düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetleri, ilgi Yönetmelik ve Uygulama Esasları doğrultusunda 

MEB merkez ve taşra teşkilatı, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, resmi ve özel kurum ve 

kuruluşları ile işbirliği içinde yürütülmektedir. Hizmet İçi Eğitim Planında yer alan veya 

ihtiyaçlar doğrultusunda planlanacak ilave hizmet içi eğitim faaliyetlerinin açılış, erteleme, 

iptal ve değişiklik onaylarını; üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve resmî/özel kamu 

kurum/kuruluşlarıyla yürütülecek faaliyetlere ilişkin protokolleri; dış krediler dâhil hizmetiçi 

eğitim faaliyetlerine ait harcama onaylarını Bakan adına imzalama yetkisi Personel Genel 

Müdürlüğü ve Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Ancak 

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek hizmet içi eğitimlere 

MEB bütçesinden ayrılan payın (yaklaşık 300 Bin TL) yetersiz olması nedeniyle faaliyetlerin 

                                                      
79 MEB, 2018 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması, sf 102, 

https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/27095218_2018_MEB_BYTYE_SUNUYU_GENEL

_KURUL_18.12.2017.pdf 

80 http://oygm.meb.gov.tr/www/okul-temelli-mesleki-gelisim/icerik/65 

81 MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı 
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tüm bütçesi Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğe ait “3308 Sayılı Kanun ile Elde Edilen 

Gelirlerden (Fonlardan)” karşılanmaktadır. 

Bir personel, yıl içinde en çok 5 faaliyet için Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) 

üzerinden başvuru yapabilmektedir. Personel; projeli faaliyetler, birbirinin devamı niteliğinde 

olan veya görev değişikliği nedeniyle katılma zorunluluğu olan faaliyetler dışında yılda en 

fazla bir hizmet içi eğitim faaliyetine katılabilmektedir. Her faaliyet için onay makamı 

onaylama sırasında, başvuru yapan personelin faaliyete katılma kriterlerine uygun olup 

olmadığı incelenerek belirlenmektedir. Kriterler arasında öncelikli olarak hiç hizmet içi eğitim 

faaliyetine katılmamış olanlar öncelikli olmak üzere, en az 3 yıllık öğretmen olması, faaliyete 

uygun alınacak hedef kitle kriterlerine uygun olması ve son 5 yıllık süreçte eğitim almamış 

vb. olanlara öncelik tanınmaktadır. 

MEB ile UNICEF arasında imzalanan protokol kapsamında mesleki eğitim merkezi 

yöneticilerine yönelik “Mevzuat Uygulamaları Semineri” yapılmıştır. 10 pilot ilde (Ankara-

Konya, İstanbul-Kocaeli, İzmir-Bursa, Kahramanmaraş-Kayseri, Gaziantep-Adana) Çocuk 

Hakları ve İş İlkeleri Seminerleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda 8 faaliyet gerçekleştirilmiş 

olup 640 eğitimci seminerde bilgilendirilmiştir. Mesleki eğitim merkezleri öğrencilerinin iş ve 

işlemlerini yürütmek üzere e-Mesem (mesleki eğitim merkezleri programı sistemi)otomasyon 

sistemi uygulamasına geçilmiştir. Bu bağlamda İlgi Kanun kapsamında yapılan değişiklikleri 

değerlendirmek ve e-Mesem otomasyon sisteminin geliştirilmesi amacıyla mesleki eğitim 

merkezi 120 müdür/müdür başyardımcısı/müdür yardımcılarına bir çalıştay yapılmıştır. Söz 

konusu çalıştaylar yapılmadan önce Mesleki Eğitim Merkezlerinde kayıtlı Yabancı uyruklu 

öğrenci sayısı 500 iken bu çalışmalar neticesinde yaklaşık 1.203 sayısına ulaşmıştır. 

UNICEF tarafından Mesleki Eğitim Merkezlerinde kayıtlı Yabancı uyruklu öğrenciler ile aynı 

sayıda Türk Vatandaşı olan öğrencilere Eğitim Kiti dağıtımı yapılmıştır.   

MEB’in Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü raporunda eğitim ortamları ve insan 

kaynaklarını geliştirmek hedefiyle öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini artırmak için 

protokoller ve projeler hazırlamak, MTEGM’ye bağlı okullardaki öğretmenlerin gerçek üretim 

ortamlarında mesleki gelişimlerinin sağlanmasına yönelik yurtdışı hareketlilik programları 

düzenlemek eylemleri planlanmıştır.82  

D.2.7 MEÖ'de yer alan öğretmen kalitesinin sağlanması 

Öğretmen etkinliğini izlemek ve değerlendirmek ve etkisizliği çözümlemek için ne gibi 

kalite güvence politikaları ve önlemleri mevcuttur? Bu politikalar ve önlemler 

planlandığı ve beklenen şekilde çalışıyor ve uygulanıyor mu? Lütfen tanımlayınız ve 

açıklayınız. 

Öğretmen Strateji Belgesinde “Öğretmenlerin Gelişim İhtiyacını Tespit İçin Periyodik Olarak 

Yapılacak Bir Performans Değerlendirme Sistemini Hayata Geçirmek” hedefler arasındadır.  

Günümüzde mesleki gelişimle ilgili çalışmalarda “yeterlik” sözcüğü anahtar bir kavram hâline 

gelmiştir. Bu kapsamda MEB, akademisyenler ve öğretmenlerin katılımıyla “Öğretmenlik 

Mesleği Genel Yeterlikleri” ve “Özel Alan Yeterlikleri”ni belirlemiş ve yayınlamıştır. Ancak 

eğitim ve öğretim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeler bu yeterliklerin sürekli gözden 

geçirilerek güncellenmesini gerektirmektedir. Bu nedenle gerçekleştirilen eğitimlerin 

                                                      
82 Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü sf.135 
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programları her yıl değişim ve yenilikler dikkate alınarak güncellenmektedir. Bu eğitimler 

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ve 21. Yüzyıl becerileri dikkate alınarak 2018 yılında 

da güncellenmiştir.  

MEB tarafından öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla son 

yıllarda yapılan faaliyetlerin en önemlilerinden birisi de Okul Temelli Mesleki Gelişim 

Modeli’nin (OTMG) geliştirilmesidir.83 

D.3 Kalite ve Kalite Güvence 

Sorunların tespiti 

D.3.1 MEÖ'de eğitim ve öğretim içeriğinin kalitesi ve uygunluğu 

Lütfen MEÖ'deki öğrenim ve eğitim içeriğine dair değerlendirmenizi belirtiniz. Örneğin, 

ilgili ve kaliteli kabul edilir mi? 17 MEÖ, işgücü piyasası taleplerini, MEÖ öğrencilerinin 

beklentilerini, MEÖ yetkililerinin ihtiyaçlarını, vb.ni ne ölçüde karşılamaktadır? 

Beklentiler karşılanmadığı takdirde, en çok hangi programlar ve hizmet sağlayıcı 

türleri etkilenmektedir ve nasıl etkilenmektedir? Problemler yalnızca MEÖ'e özgü 

müdür, yoksa ülkenizdeki diğer eğitim bölümlerini de etkilemekte midir? 

Varsa, halihazırda MEÖ sistemi tarafından sağlanan sonuçların kalitesiyle ilgili 

ifadelerinizi doğrulamak için, öğrenci değerlendirme sonuçlarına ve MEÖ mezunlarının 

istihdam edilebilirliğine ilişkin verilere bakınız. 

Önceki bölümlerde de bahsedilen E-Mezun Raporuna göre, 

Araştırmanın verilerine göre; 

• Mezunların yüzde 69,15’i okulda verilen eğitim-öğretimden çok ve oldukça düzeyinde 

memnun oluklarını ifade etmişlerdir. 

• Mezunların yüzde 41,60’ı oldukça, yüzde 29,18’i çok ve yüzde 21,20’si kısmen 

meslek lisesinde aldığı eğitimin, kişisel gelişimine katkı sağladığını belirtmişlerdir.  

• Mezunların yüzde 38,57’si oldukça, yüzde 30,90’ı çok ve yüzde 20,79’u kısmen 

meslek lisesinde aldığı eğitimin, mesleki gelişimine katkı sağladığını belirtmişlerdir. 

• İşletme yöneticileri mezunların okulda kazanmış olduğu mesleki yeterliliklerinden 

yüzde 74,74 çok ve oldukça düzeyinde memnun oluklarını ifade etmişlerdir. Mezunlar 

ise okulda almış oldukları mesleki yeterliliği yaptığı/yapmakta olduğu işler için yüzde 

76,29 çok ve oldukça düzeyinde yeterli bulduklarını ifade etmişlerdir. 

C bölümünde de bahsedildiği üzere TÜİK İşgücü Piyasası İstatistikleri, Eylül 2018 itibarıyla 

eğitim düzeyi arttıkça istihdam oranının da arttığını göstermektedir. 2018 yılında lise 

mezunlarının istihdam oranı yüzde 48 iken mesleki veya teknik lise mezunlarının istihdam 

oranı yüzde 57,9’dur. Yükseköğretim mezunlarının istihdam oranı ise yüzde 68,8 olmuştur. 

                                                      
83 Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023 sf.16, 

http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/09140719_Strateji_Belgesi_Resmi_Gazete_sonra
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En az bir okuldaki eğitimini başarıyla tamamlamasına rağmen eğitimde olmayan bireylerin 

(15-34 yaş) tamamlanan / yarım bırakılan eğitimlerinden sonra üç aydan uzun süreli işe 

başlama sürelerine bakıldığında, 3 yıldan uzun süre bekleyenlerin yaklaşık üçte ikisinin lise 

altı eğitim seviyesine sahip olduğu görülmektedir.84 

Tablo 19: Eğitim durumuna göre gençlerin iş gücü piyasasına geçişi, (%) 

 

0-6 ay 7-12 ay 1-2 yıl 2-3 yıl 

3 yıldan 

fazla 

Lise altı 34.7 3.9 39.6 7.48 65.42 

Genel lise 10.4 4.47 11.66 3.7 13.58 

Mesleki ve teknik lise 17.57 4.76 13.6 5.99 11.6 

2 veya 3 yıllık yüksekokul 8.42 8.23 8.18 7.81 3.52 

4 yıllık yükseköğretim ve 

üzeri 28.86 8.64 26.96 5.02 5.84 

Kaynak: Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü Raporu 

Mesleki ve teknik eğitimde iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine 

katkı sağlamak için mesleki ve teknik eğitimde kalite güvence sistemi kurulmuştur. Bu 

kapsamda öz değerlendirme tüm okullarda etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Dış 

değerlendirme kapsamında tüm okulların kalite tetkikleri yapılmaktadır. 

Kalite indekslerinin oluşturulması amacıyla öz değerlendirme ve dış değerlendirmesi yapılan 

tüm mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarına geri bildirim sağlanmaktadır. Kalite güvence 

sisteminin basamaklarını oluşturan öz değerlendirme, dış değerlendirme ve geri bildirim 

mekanizmaları mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanmaya başlanmış olup tüm 

okul/kurumlar öz değerlendirme kapsamına alınmıştır. Dış değerlendirme kapsamında 2018 

yılı sonu itibariyle 513 mesleki ve teknik eğitim okul/kurumunun kalite tetkikleri, MEB Mesleki 

ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen mesleki ve teknik eğitim kalite 

tetkikçisi yetiştirme kursuna katılan yönetici ve öğretmenler tarafından tamamlanmıştır. Öz 

değerlendirme ve dış değerlendirme yapılan tüm okul/kurumlara eğitim ve öğretime ilişkin 

temel ve destek süreçlerinin iyileştirilmesi/geliştirilmesi amacıyla geri bildirim sağlanmıştır. 

D.3.2 Öğrenme çıktılarının kalitesinin belirlenmesi 

Bir önceki soruya verdiğiniz yanıtları göz önünde bulundurarak, ülkenizdeki MEÖ'nin 

kalitesinin yaygın resmi bir tanımının olup olmadığını, tanımı kimin yaptığını ve gözden 

geçirdiğini ve neleri kapsadığını belirtiniz (örneğin, işgücü piyasasıyla ilişkisi, sosyal 

içerme, dış faktörlere yanıt verme, akademik başarı, inovasyon, yaratıcılık, diğer 

öğeler). 'Kalite' kavramının, İMEÖ ile SME arasında ne ölçüde ve hangi açılardan 

farklılık gösterdiğini belirtiniz. 

                                                      
84 Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü Raporu sf.55 
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Kalite güvenceye ilişkin standartlar nasıl belirlenmektedir ve referans çerçeve nedir? 

(mevzuat, düzenleme, detaylı önlemleri / mekanizmalar içeren strateji planları) 

Bu alanda, bu soruyu yanıtlarken tespit ettiğiniz herhangi bir sorun var mıdır? 

Mesleki ve teknik eğitimde kalite güvencenin sağlanmasına yönelik usul ve esaslar Mesleki 

ve Teknik Eğitim Müdürlüğünce belirlenmektedir.85 Mesleki ve teknik eğitim (MTE) 

kurumlarında aşağıdaki alanları analiz ederek izleyen süreç ve yöntemlerin tamamına kalite 

yönetimi denir. 

 Sağlanan hizmetler 

 İzlenen süreçler 

 Kontrol edilen tesisler 

Etkili bir kalite yönetimi; standartların karşılandığını ve/veya kalite hizmetinin nasıl 

sunulacağını belirlemeli, kontrol etmeli ve bu hizmeti sağlamalıdır. 

Kalitenin sağlanabilmesi için mesleki ve teknik eğitimin, hizmet ya da süreçleri etkili bir 

şekilde izlemesi gereken dört önemli husus vardır. 

• Kaliteli hizmet ya da süreçlerin (eğitimciler, yöneticiler vb.) gerçekleştirilmesinde 

görev alan kişiler nitelikli olmalıdır. Bu kişiler, öğrenci ve sektörün ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla kendilerinden bekleneni bilirler. 

• Personelin çalıştıkları yerler, verilen eğitim programlarına uygun olmalıdır. MTE 

kurumlarında atölye ya da laboratuvar bulunmalıdır. Yeterli olmadığında diğer kurum 

ve kuruluşların atölye ve laboratuvarlarına erişim sağlanmalıdır. Ayrıca, bu atölye ve 

laboratuvarlar öğrencilerin çalışabilmeleri için güvenli ve sağlıklı olmalıdır. 

• Personel tarafından kullanılan araç, gereç ve materyaller asgari düzeyde 

sağlanmalıdır. Kaynaklar, MTE kurumları tarafından verilen programları ve 

yeterlilikleri karşılamalıdır. Ayrıca, programların tamamında kaynakların öğrenci 

sayısıyla uyumlu olması gerekmektedir. 

• Kişilerin ölçme-değerlendirmeyle ilgili aldıkları kararlar doğru olmalıdır. Bir öğrencinin 

gerekli uygulamalı beceri düzeyine sahip olması ya da yazılı sınavları geçmesi 

oldukça önemli kararlardır ve bu tip kararların doğru alınmış kararlar olması 

gerekmektedir.  

 

Eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan kalite güvencesi 

sağlanmış tüm yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne (TYÇ) dahil edilmesine ve 

TYÇ’de yer alacak yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin yönetmeliğin TYÇ 

Koordinasyon Kurulunun onayı üzerine Resmî Gazete’de yayımlanmasına hükmedilmiştir. 

Bu doğrultuda TYÇ’de Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin 

Yönetmelik (kısaca Kalite Güvence Yönetmeliği / Yönetmelik) TYÇ Kurulu tarafından 

hazırlanmış ve TYÇ Kurulunda temsil edilen kurum ve kuruluşların görüş ve önerileriyle nihai 

                                                      
85 MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı 
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halini almıştır. Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Meslekî Yeterlilik Kurumunun 

temsil edildiği TYÇ Koordinasyon Kurulunun 25 Ocak 2018 tarihli ve 2018/01 sayılı Kararıyla 

onaylanan Yönetmelik 25 Mart 2018 tarihli ve 30371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmelik, örgün ve yaygın eğitim ve öğretim programları ile yaygın ve serbest 

öğrenmelerin doğrulanması sonucu düzenlenen tüm yeterliliklerin kalite güvencesinin 

sağlanmasına, kalite güvence ölçütlerinin belirlenmesine ve kalite güvencesinden sorumlu 

kurumların görev ve sorumluluklarına yönelik düzenlemeler içermektedir. Avrupa Yeterlilikler 

Çerçevesinde tanımlanan kalite güvence ilkeleriyle uyumlu tasarlanan ve ülkemizde 

düzenlenen tüm diploma, sertifika ve mesleki yeterlilik belgelerinin karşılaması gereken kalite 

ölçütlerini belirleyen Yönetmelik, yeterliliklerin kalite güvencesine yönelik hazırlanan ilk ulusal 

mevzuat olma özelliğini de taşımaktadır.  

Yönetmeliğe göre; TYÇ’de yer alacak yeterliliklerin sağlaması gereken kalite güvence 

ölçütleri şunlardır. 

• Yeterlilik formu oluşturulur ve onaylanmaktadır. 

• Geçerli ve güvenilir ölçme ve değerlendirme süreci işletilmektedir. 

• Belgelendirme süreçleri, şeffaf ve tarafsız biçimde yürütülmektedir. 

• Yeterliliklere yönelik süreçler öz değerlendirme ve dış değerlendirmeye tabi 

tutulmaktadır. 

• Dış değerlendirme yapan birim, ekip veya kuruluşlar düzenli gözden geçirmeye tabi 

tutulmaktadır. 

• Öz değerlendirme ve dış değerlendirme bulguları ışığında iyileştirme faaliyetleri 

yürütülmektedir. 

• Yeterliliklere yönelik süreçlere paydaşların katılımı sağlanmaktadır. 

• Yeterliliklere yönelik süreçler, açık ve ölçülebilir amaçlar ile ölçüt ve rehberlere dayalı 

yürütülmektedir. 

• Tüm süreçler için yeterli ve uygun kaynak tahsisi sağlanmaktadır. 

• Geri bildirim mekanizmaları geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. 

• Tüm süreçlerin çıktılarına yönelik elektronik erişilebilirlik sağlanmaktadır. 

Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde kalite güvence belgesi ve rehberlerin 

sorumlu kurumlar tarafından hazırlanması ve iki yıl içerisinde sorumlu kurumların, kalite 

güvencesinin sağlanmasına yönelik sistemlerini kurarak eğitim kurumları ve belgelendirme 

kuruluşları aracılığıyla işletmeye başlaması gerekmektedir.  

Yönetmeliği ilgili hükümleri kapsamında faaliyetler Strateji Geliştirme Başkanlığının 

koordinesinde yürütülmekte olup Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 
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bulunun yeterlilik formaları hazırlanarak Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanına dâhil 

edilmektedir.86 

D.3.3 MEÖ'de kalite güvence süreçleri 

Ülkenizde MEÖ'de kalite güvencenin nasıl düzenlendiğini ve işlediğini açıklayınız. 

Sistem düzeyinde mi, sağlayıcı düzeyinde mi yoksa her iki düzeyde de mi çalışıyor? 

Kim, neden sorumludur? Bu, MEÖ sağlayıcıları, programları ve yeterliliklerinin 

akreditasyonuna ilişkin prosedürleri, MEÖ sağlayıcılarının dış değerlendirmesine 

yönelik süreçleri ve öz değerlendirme prosedürlerini (örn. zorunlu veya isteğe bağlı 

süreç, temel aktörler, geliştirilmiş araçlar ve kılavuzlar, eğitim, sonuçların kullanımı) ve 

bunların yanı sıra öğrenci değerlendirmesine yönelik mekanizmaları içerebilir. 

Açıklamanızda, yeterliliklere ilişkin kalite güvence sürecinin ana hatlarını belirtiniz 

(örneğin yeterliliklerin tasarlanması/gözden geçirilmesi, değerlendirme / inceleme 

süreci, yeterlilik verme süreci, bu süreçlerde standartların kullanımı, paydaşların bu 

süreçlere katılımı). 

Bu düzenlemelerin ve uygulamaların nasıl işlediğine dair değerlendirmenizi belirtiniz. 

Problemler ve zayıf noktalar varsa, lütfen bunları açıklayınız. 

Yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin ölçütler, Mesleki Yeterlilik 

Kurumu(MYK) tarafından belirlenmekte ve gerektiğinde güncellenmektedir. MYK, kalite 

güvence ölçütlerini belirlerken ve güncellerken sorumlu kurumlarla87 işbirliği yapmaktadır. 

Belirlenen ölçütlere göre yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik sistemi 

kurmak, işletmek, izlemek ve iyileştirmek için gerekli önlemleri almaktan;  

 Millî Eğitim Bakanlığının yetki ve sorumluluğundaki eğitim ve öğretim yeterlilikleri için 

Millî Eğitim Bakanlığı,  

 Yükseköğretim kurumlarının yetki ve sorumluluğundaki eğitim ve öğretim yeterlilikleri 

için Yükseköğretim Kurulu,  

 5544 sayılı Kanun kapsamındaki yeterlilikler için MYK,  

 Diğer yeterlilikler için ilgili mevzuatında belirtilen kurum ve kuruluşlar sorumludur.  

Yeterliliklere ilişkin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri sorumlu kurumların 

gözetimi ve denetimi altındaki eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları tarafından 

yürütülmektedir. Eğitim kurumları, belgelendirme kuruluşlarından farklı olarak eğitim ve 

öğretim sunma görevi de yürütmektedir. Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları, 

faaliyetlerini sorumlu kurumlar tarafından kurulacak kalite güvence sistemlerine uygun olarak 

yürütülmektedir. 

Sorumlu kurumların görevleri:  

                                                      
86 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

87 Sorumlu kurum: Eğitim ve öğretim sistemindeki yeterliliklerin belirlenmesi, tanımlanması ve 

sunulmasıyla ilgili yasal düzenlemeleri, işlemleri ve koordinasyonu yürüten, Millî Eğitim Bakanlığı, 

Yükseköğretim Kurulu, Meslekî Yeterlilik Kurumu ve yeterliliklerden sorumlu olduğu ilgili mevzuatında 

belirtilen diğer kurum ve kuruluşları ifade etmektedir. 
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 Yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik sistemi kurmak, işletmek, 

izlemek ve iyileştirmek için gerekli önlemleri almak, 

 Kalite güvence sistemini tanımlayan ve zorunlu rehberleri içeren kalite güvence 

belgesini hazırlamak,  

 Yeterlilik formlarının hazırlanması, onaylanması ve gerektiğinde güncellemesini 

sağlamak, 

 Dış değerlendirmeyi gerçekleştirecek birim, ekip veya kuruluşları belirlemek,  

 Dış değerlendirmeyi gerçekleştirecek birim, ekip veya kuruluşların faaliyetlerinin 

düzenli olarak gözden geçirilmesini sağlamak,  

 Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşlarının kalite güvence sistemlerinin 

işletilmesi için gerekli, uygun ve yeterli kaynaklara sahip olduğunu temin veya teyit 

etmek,  

 Geri bildirim mekanizmalarının oluşturulması, faaliyet sonuçlarının erişilebilir olması 

ve paydaş katılımının sağlanması için gerekli tedbirleri almak ve eğitim kurumları ve 

belgelendirme kuruluşlarının bu tedbirleri uygulamasını sağlamak,  

 Sorumluluğundaki yeterliliklere yönelik kalite güvence uygulamaları hakkında raporlar 

hazırlamak ve Kurulun bilgisine sunmak.  

Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşlarının görevleri:  

 Faaliyetlerini, sorumlu kurum tarafından kurulacak kalite güvence sistemine uygun 

olarak yürütmek, Yeterliliklere yönelik süreçlerde görevli tüm personelin iş ve 

işlemlerini, kalite güvence belgesi, rehberleri ve uygulama yöntemlerine uygun olarak 

yürütmesini sağlamak,  

 Öz değerlendirme faaliyetlerini, süreçlere hâkim personelle işbirliği içinde, objektif ve 

tarafsız bir yöntemle gerçekleştirmek, 

 Dış değerlendirme faaliyetlerinin sorumlu kurum tarafından yayımlanan rehbere 

uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak, 

 Kalite güvence sistemlerinin işletilmesi için gerekli kaynakları amacına uygun olarak 

kullanmak,  

 Geri bildirim mekanizmalarının oluşturulması, faaliyet sonuçlarının erişilebilir olması 

ve paydaş katılımının sağlanması için sorumlu kurum tarafından alınan tedbirleri 

uygulamak,  

 Yeterliliklere yönelik kalite güvence uygulamaları hakkındaki raporların 

hazırlanmasında gerekli bilgi ve belgeleri sorumlu kuruma sağlamaktır.88 

                                                      
88 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına 

İlişkin Yönetmelik, 25.03.2018 Resmi Gazete, 30371, 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180325-1.htm 
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Politikaların tanımlanması 

D.3.4 MEÖ müfredatının oluşturulması ve güncellenmesi 

MEÖ programlarının tasarlanması ve güncellenmesi sürecini tanımlayınız. Örneğin, 

değişikliklerin başlatılmasından ve yeni MEÖ programlarının önerilmesinden kim 

sorumludur ve istişareler ve konsensüs oluşturma sürecine kimler katılmaktadır? Bu 

mekanizmalar, değişen işgücü piyasası ve beceri talebini nasıl dikkate almaktadır? 

MEÖ müfredatını böyle bir taleple uyumlu hale getirmek için hangi prosedürler 

yürürlüktedir veya planlanmaktadır? 

Yanıtlarınızda, lütfen MEÖ içeriğinin modernize edilmesine yönelik mevcut politika 

eylemleri hakkında bilgi veriniz. Örneğin, öğrenme-sonuçlarına dayalı yeterlilikler 

programların tasarımına ve sunumuna yansıtılmakta mıdır? Yanıt evet ise, öğrenme 

sonuçlarına dayalı içeriğe geçişte ne gibi zorluklar vardır? 

Mesleki ve teknik eğitim alan programları, bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla 

tasarlanmış olup işgücü piyasası ihtiyaçları ve iş analizi yaklaşımını esas almaktadır. Bu 

yaklaşımda meslekler analiz edilerek meslek profili tanımlanmakta ve meslek elemanının 

yapması gereken iş/görev ve işlemler belirlenmektedir. Bir yandan öğretim programı, söz 

konusu iş ve işlemleri yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri, tutum ve 

tavırları kazandırmayı ders ve modüller yoluyla ortaya koyarken eğitim etkinlikleri bu 

çerçeveye uygun olarak bireyleri iş hayatına hazırlayacak şekilde planlanmaktadır. 

Öğretim programı; eğitsel etkinliklerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini 

içeren detaylı bir plandır. Bu plan; sektör beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası 

bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip meslek elemanları yetiştirecek, her yeterlik seviyesinde 

bireye yatay ve dikey geçiş imkânı tanıyacak, bireylere, farklılıkları ve özelliklerine uygun 

seçenekler sunacak şekilde hazırlanmaktadır.  

Bu amaçla, mesleki ve teknik eğitimde iş ve meslek analizine dayalı modüler yapıda program 

yaklaşımı benimsenmiştir. Program geliştirme süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır: 

Analiz: İş piyasası ihtiyaç analizi / Beceri ihtiyaç analizi / Eğitim ihtiyaç analizi / Meslek analizi 

/ Ulusal meslek standartları 

• Tasarlama: Program yaklaşımının belirlenmesi ve yaklaşıma uygun çerçevenin 

oluşturulması 

• Geliştirme: Program dokümanlarının hazırlanması 

• Uygulama: Programların onaylanması ve uygulanması 

• Değerlendirme: Uygulamaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi 

Mesleki teknik eğitimde iş ve meslek analizine dayalı modüler yapıda program geliştirme 

süreci, kalite odaklı ve yeterlik esaslıdır. Bu programın temel referans kaynakları,  

• İş piyasasının talepleri,  

• Birey ilgi ve ihtiyaçları, 
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• Öğretme-öğrenme ilkeleridir. 

Söz konusu sürecin; analiz, tasarlama ve geliştirme aşamalarını gerçekleştirmek üzere iş 

piyasası temsilcilerinden, alan öğretmenlerinden, alanda uzman akademisyenlerden 

komisyon oluşturulmuştur. Komisyon çalışmalarına kamudan, özel sektörden ve sivil toplum 

kuruluşlarından temsilciler katılmaktadır.89 

Mesleki ve teknik eğitim programları, ulusal ve uluslararası karşılaştırılabilirliğinin sağlanması 

amacı ile ISCED, FOET gibi uluslararası sınıflamalar dikkate alınarak geniş tabanlı ve dalda 

uzmanlaşmayı sağlayacak şekilde geliştirilmektedir. 90 

AYÇ, TYÇ, ISCED, ISCO, UMS, UY, yapılmış diğer meslek analizleri, sosyal ortaklar ve 

meslek örgütleri raporları, üniversite ve diğer kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmalar, 

okullardan gelen uygulama değerlendirme raporları vb. dokümanları referans 

dokümanlardır.91 

D.3.5 AB kilit yeterlilikleri 

“AB kilit yeterliliklerinden” (okuryazarlık ve diller; matematik, fen ve mühendislik; 

dijital yetkinlik; kişisel, sosyal ve öğrenme yetkinliği; yurttaşlık yetkinliği; girişimcilik; 

kültürel farkındalık)   veya benzer yetkinliklerden herhangi biri MEÖ programlarına 

yansıtılmakta mıdır? Lütfen, tanımlayınız. 

Okuryazarlık, bireylerde yaşam boyu öğrenme bilincini oluşturma, bu bilinci geliştirme, daha 

etkin öğrenme için bireylerin yeni beceriler kazanmalarını sağlama olarak tanımlanmaktadır. 

Geleneksel anlamda okuryazarlık, “okuma, yazma ve rakamsal ifadeleri anlayabilme 

becerisi”dir. Ancak gelişen teknolojilerle birlikte eğitim sisteminde, yalnızca okuma, yazma ve 

hesaplama becerileri yeterli görülmemektedir. Bu temel becerilerin yanı sıra çeşitli 

okuryazarlık becerilerinin de geliştirilmesi beklenmektedir. BM’nin 1990 yılını “uluslararası 

okuryazarlık yılı” ilan etmesi, okuryazarlık kavramına olan ilgiyi artırmış ve pek çok 

okuryazarlık alanı tanımlanmıştır. Literatürde tanımlanan bilgi okuryazarlığı, bilgisayar 

okuryazarlığı, ekonomi okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı gibi pek çok farklı okuryazarlık 

alanı bulunmaktadır. Bu kapsamda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 21. 

yüzyıl becerileri arasında yer alan okuryazarlıklara ilişkin farkındalık ve beceri eğitimleri 

düzenlenmesi için çalışmalar yapılarak son aşamasına getirilmiştir. Okuryazarlık başlığı 

altında genel programlar bünyesinde medya, sağlık, finans, ekoloji ve inanç okuryazarlığı 

kurs programları hazırlanmış olup, çeşitli dernek, vakıf, kurum ve kuruşlardan görüş 

alındıktan sonra uygulamaya konulacaktır.92 

Eğitim sistemimiz yetkinliklerde bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip karakterde 

bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde; 

kişisel, sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceri yelpazeleri olan 

                                                      
89 MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire 

Başkanlığı, (megep.gov.tr), MEB, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

90 Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2018, sf.24 

91 MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire 

Başkanlığı, (megep.gov.tr), MEB, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

92 MEB, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
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yetkinlikler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde (TYÇ) belirlenmiştir. Mesleki ve Teknik 

Ortaöğretim Programları ve Materyalleri Geliştirme Usul ve Esaslarına (2016) göre  TYÇ’de 

yer alan bu yetkinlikler programlara entegre edilmektedir. 93 

• Anadilde iletişim 

• Yabancı dillerde iletişim  

• Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler  

• Dijital yetkinlik 

• Öğrenmeyi öğrenme 

• Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler 

• İnisiyatif alma ve girişimcilik 

• Kültürel farkındalık ve ifade 

Uluslararası yapılan sınavlar kapsamında hedef kitlesi 7. sınıf ve üzeri sınıf düzeylerinde 

örgün eğitime kayıtlı olan 15 yaş grubu öğrencileri olan 2015 PISA araştırmasına göre okul 

türlerinin başarıları karşılaştırılmıştır. Sınavın okuma becerileri, fen ve matematik 

okuryazarlığı sonuçlarında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu 

Lisesi son sıralarda yer almaktadır. Bu sonuçların her birinde Türkiye’nin puanı OECD 

ortalamasının gerisinde kalmıştır. 94 

OECD tarafından dört yıllık dönemlerle yapılan ve gerçekleştirilen en kapsamlı uluslararası 

yetişkin becerileri anketi olan PIAAC sonuçlarına göre Türkiye’deki yetişkinler, Yetişkin 

Becerileri Araştırmasına katılan diğer OECD ülkeleri ile kıyaslandığında değerlendirme 

yapılan her üç alanda da (sözel beceriler, sayısal beceriler ve teknoloji zengin ortamda 

problem çözme becerileri) ortalamanın altında performans göstermişlerdir.95 

D.3.6 Kalite güvenceyi güçlendirmeye yönelik politikalar 

Öğrenme sonuçları ve kalite güvence ile ilgili önceki soruların yanıtlarında belirttiğiniz 

herhangi bir eksikliği düzeltmeye yönelik uygulanan tedbirler var mıdır? Bunları kim 

izlemekte ve değerlendirmekte, bu alanda gelişim için kimler ve nasıl önerilerde 

bulunmaktadır? Lütfen, tanımlayınız. 

TYÇ’de Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik 

(kısaca Kalite Güvence Yönetmeliği) TYÇ Kurulu tarafından hazırlanmış ve TYÇ Kurulunda 

temsil edilen kurum ve kuruluşların görüş ve önerileriyle nihai halini almıştır. Millî Eğitim 

                                                      
93 MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire 

Başkanlığı (Kaynak: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Programları ve Materyalleri Geliştirme Usul ve 

Esasları) 

94 MEB, PISA 2015 Ulusal Rapor, http://pisa.meb.gov.tr/wp-

content/uploads/2014/11/PISA2015_UlusalRapor.pdf 

95 Beceriler Önemlidir: Yetişkin Becerileri Araştırmasının Kapsamlı Sonuçları Türkiye Ülke Notu 

(https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills-Matter-Turkey-Turkish-version.pdf) 
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Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Meslekî Yeterlilik Kurumunun temsil edildiği TYÇ 

Koordinasyon Kurulunun 25 Ocak 2018 tarihli ve 2018/01 sayılı Kararıyla onaylanan 

Yönetmelik 25 Mart 2018 tarihli ve 30371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir.  

Kalite Güvence Yönetmeliğinin tam ve etkin uygulanmasıyla beraber, eğitim ve öğretim 

sisteminin en önemli çıktısı olan yeterliliklerin kalitesine ulusal ve uluslararası düzeyde 

duyulan güven en üst düzeye yükselecektir.96 

E. MEÖ YÖNETİMİ VE FİNANSMANI 

E.1 Kurumsal Düzenlemeler 

Sorunların tespiti 

E.1.1 Kurumsal ve yönetimsel düzenlemelerin etkinliği 

A yapı taşında tanımladığınız kurumsal ve yönetimsel düzenlemelerinin etkinliğini 

nasıl değerlendiriyorsunuz? Nedenlerinizi ve özellikle bunların dayandığı hususları / 

kriterleri açıklayınız. Hususlara örnek olarak, bu düzenlemelerin (örneğin, ademi 

merkeziyet, otonomi), MEÖ sağlayıcılarına, kendilerinden bekleneni sunmada ne 

ölçüde desteklediklerini (veya engellediklerini), düzenlemelerin planlanan MEÖ 

reformlarının uygulanmasına elverişliliği, MEÖ paydaşlarının katılımını sayabiliriz. 

Eğitim ve öğretimdeki tüm süreçlerin merkezi planlama ve yönetimle gerçekleştirilmesi 

nedeniyle bürokratik engellerin ortaya çıktığı, kurumsal ve yönetimsel düzenlemelerin erişimi 

güçleştirdiği belirtilebilir.  

İşletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamalarında idare, koordinasyon, kalite 

değerlendirme vb. faaliyetler MEB tarafından yürütülmekte, sektör temsilcileri (meslek 

kuruluşları vb.) bu işleyişte arzu edilen seviyede etkin rol almamaktadır. İşletmede meslek 

eğitimi ve staj süreleri mesleklerin ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde belirlenmemektedir. 

Ayrıca işletmelerde verilen meslek eğitimlerinin nitelikleri istenilen düzeyde değildir. Öte 

yandan işletmelerde mesleki eğitim veya staj yapacak öğrenci sayısını karşılayacak miktarda 

ve istenen nitelikte iş yeri bulunmamaktadır. İş yeri eğitiminde nelerin bilinebileceği, nelerin 

yapılabileceği ve hangi yetkinliklerin kazanılacağı konusunda daha fazla geliştirme ve 

süreçlerin iyileştirilmesine ihtiyaç vardır. 

İş piyasası ihtiyaç analizleri kısa vadeli olarak yapılmaktadır. Piyasada ihtiyaç duyulan 

mesleklerin hızlı bir şekilde değişmesi ve arz ve talep eşleşmesinin yeterince 

sağlanamaması mesleki ve teknik eğitimin uzun vadede doğru planlanmasını 

güçleştirmektedir. Mesleki Eğitim Kurulu ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları 

ekonominin ve toplumun orta ve uzun vadedeki işgücü ihtiyaçlarını gözeterek arz ve talep 

denge politikalarını oluşturmalıdır. 

Mesleki ve teknik eğitim alanında sorumluluğu olan kurum ve kuruluşlar arasında yeterince iş 

birliği bulunmamaktadır. Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmakta ancak 

ortak bir politika üretilmesinde zorluklar yaşanmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili 

                                                      
96 Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
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alanlarda ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar ve hedefler doğrultusunda strateji ve politikaların 

gerçekleştirilmesine yardımcı olmak, koordinasyon ve eşgüdüm eksikliğini gidermek için 

gönüllülük esasına dayalı uzmanlar çalışma grubu ihtiyacı açıkça ortaya çıkmaktadır. 97 

E.1.2 Sorumluluk, liderlik ve kontrol 

MEÖ'e ilişkin sorumluluk, liderlik ve kontrol mekanizmalarını açıklayınız. Kim kime 

karşı ve ne için sorumludur? Örneğin, yeni politikaları kim başlatmaktadır? 

Sorumluluk ve liderlik paylaşılıyor mu yoksa merkezi mi? MEÖ sağlayıcıları ve 

çalışanları, işlerinin kalitesi konusunda kimlere karşı sorumludur? Bölgesel MEÖ 

yetkilileri kime karşı ve ne için sorumludur? Sektör olarak MEÖ'in dış paydaşlarına 

karşı sorumluluğu nedir? 

Yukarıda tanımladığınız sorumluluk, liderlik ve kontrol düzenlemeleriyle ilgili herhangi 

bir problem var mıdır? Varsa, açıklayınız. 

Mesleki ve teknik eğitim yaygın ve örgün eğitim kapsamında MEB’e, yükseköğretim 

düzeyinde ise YÖK’e bağlı olarak yürütülmektedir. 2011 yılında yürürlüğe giren 652 sayılı 

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 

mesleki ve teknik eğitimin örgün eğitim kısmı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, 

yaygın eğitim kısmı ise Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.  

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre, mesleki ve teknik eğitim programlarının 

uygulandığı her tür ve derecedeki örgün, yaygın ve çıraklık eğitimi, mesleki ve teknik eğitim 

okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki ve teknik eğitimin planlanması, 

geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında kararlar almak ve Bakanlığa görüş  bildirmek 

üzere Mesleki Eğitim Kurulu (MEK) oluşturulmuştur. MEK, MEB Müsteşarının başkanlığında 

ilgili bakanlıklar, meslek kuruluşları ve sendikaların temsilcilerinden oluşur. Yılda bir kez 

toplanan bu Kurulun kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer ve Milli Eğitim 

Bakanlığı ile ilgili meslek kuruluşlarınca yürütülür. 

2008 yılında il istihdam kurulu ile il mesleki eğitim kurulu birleştirilerek il istihdam ve mesleki 

eğitim kurulları (İİMEK) oluşturulmuştur.  İİMEK istihdam ve mesleki eğitim politikalarının 

oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif 

işgücü programlarının belirlenmesi gibi görevleri yerel düzeyde yerine getirmektedir. 

Okullarda alan ve dalların açılması ve kapatılmasıyla ilgili talepler İİMEK’ler tarafından 

değerlendirilerek, MEB’in görüşüne sunulmaktadır. 

Mevcut mesleki ve teknik eğitim sistemi merkeziyetçi bir yapıdadır. Öğrenci sayısı, okul 

sayısı, alan ve dal sayısı ile ekonomik gelişmeler ve teknolojik değişmeler göz önünde 

bulundurulduğunda merkezi planlama ve yönetimin yeterince etkili ve verimli olmadığı 

görülmektedir. Mesleki eğitimin kendi içindeki karmaşıklığı ve çeşitliliği sebebi ile istihdam 

piyasasında çok farklı bir paydaş  dağılımının olduğu bilinen bir gerçektir. Bu durum 

paydaşların hem eğitim hem de istihdam sürecinde etkin olmalarını gerektirmektedir.98  

 

                                                      
97 Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2018, Yönetim Sistemi, s. 43-47 

98 Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2018, Yönetim Sistemi, s. 27-28 
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Politikaların tanımlanması 

E.1.3 Yönetim reformları 

MEÖ'in kurumsal ve yönetimsel düzenlemelerini iyileştirmeyi amaçlayan politikalar 

mevcut mudur? Varsa, uygulamayı tanımlayınız ve amaçlarını açıklayınız. 

Mesleki ve teknik eğitimde etkin ve verimli bir yönetim sistemi oluşturulması kapsamında; 

 Gönüllü mesleki ve teknik eğitim (MTE) uzmanları çalışma grubu oluşturulmuştur.  

 MTE okul türleri azaltılmış, okul ve kurum yönetim modeli geliştirilip uygulamaya 

konulmuştur. 

Devam eden çalışmalar şunlardır: 

 Mesleki Eğitim Kurulu ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının etkili ve verimli 

çalışmasının sağlanması,  

 Meslek Yüksekokullarının mesleki ve teknik eğitimin yapısına ve özelliğine uygun 

olarak yeniden yapılandırılması,  

 MTE okul ve kurumlarının insan kaynakları niteliklerinin geliştirilmesi 99 

E.2 Devlet Dışı Aktörlerin Katılımı 

Sorunların tespiti 

E.2.1 MEÖ içinde devlet ve devlet dışı aktörler arasındaki sorumluluk dağılımı 

Lütfen devlet dışı aktörlerin (sosyal ortaklar, işverenler, sivil toplum, öğretmen ve 

öğrenci örgütleri) MEÖ yönetimine ve MEÖ politikasının şekillendirilmesine katılımını 

ve katkısını tanımlayınız. Örneğin, ulusal bir üç taraflı anlaşma, sektörel / bölgesel 

beceri konseyleri veya başka bir düzenleme yoluyla gerçekleşmiş resmi bir sosyal 

ortaklık var mıdır? Resmi bir ortaklık yoksa, örneğin belirli tematik alanlarda/projelerde 

gayri resmi veya geçici ortaklıklar var mıdır? 

Genel olarak, devlet ve devlet dışı aktörler arasındaki MEÖ politikalarının 

şekillendirilmesi ve uygulanmasına yönelik görev ve sorumluluk dağılımını nasıl 

değerlendiriyorsunuz? Yeterli midir, tüm katılanlar açısından şeffaf ve açık mıdır, 

sorumluluklarda örtüşmeler veya boşluklar var mıdır? Farklı paydaşlar kendilerinden 

ne beklendiğini bilecek şekilde, denetim ve sorumluluk çizgileri açık bir biçimde 

çizilmiş midir? Lütfen açıklamalarınızı gerekçelerle destekleyiniz. 

Mesleki ve teknik eğitimde sektörün işgücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, 

gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine etkin 

katıldığı bir yapının kurulması amaçlanmaktadır.100 

Mesleki ve Teknik Eğitimin paydaşları; 

 Yükseköğretim Kurumu 

 Mesleki Yeterlilik Kurumu 

                                                      
99 Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2018, s. 50 

100 Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü, Mesleki ve Teknik Eğitimin Amacı, s. 21 
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 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

 Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 

 Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

 İş Dünyası, İlgili Diğer Kamu Kurumları ve STK’lar 

 Uluslararası Kuruluşlar ve Taraflardır. 101 

 

Eğitim sisteminden MEB sorumludur ve MEB’e bağlı genel müdürlükler ve bunların birimleri, 

temel eğitim, ortaöğretim, mesleki eğitim, özel eğitim, rehberlik ve danışmanlık gibi eğitimin 

farklı yönlerinden ve politikaya uyumdan sorumludurlar. Türkiye’nin 81 iline yayılmış İl ve İlçe 

Milli Eğitim Müdürlükleri eğitim politikasının uygulanmasını desteklemektedir. Talim ve 

Terbiye Kurulu Başkanlığı, müfredatı, planları ve amaçları belirleyip ders kitaplarını 

onaylamaktadır. Strateji Geliştirme Başkanlığı danışma birimi olarak görev yapmaktadır ve 

eğitim stratejilerinin, politikaların ve amaçların belirlenmesi çalışmalarını koordine etmektedir. 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı teftiş birimi olarak görev yapmaktadır. Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü uluslararası 

ölçüm araştırmalarına katılımı koordine ederler. Mesleki Eğitim Kurulu/Konseyi ilgili 

bakanlıkların, iş ve işveren sendikalarının temsilcileri ve diğer kilit sosyal taraflarla birlikte 

planlama ve geliştirme faaliyetleriyle ilgili kararlar alır. Mesleki Yeterlilikler Kurumu mesleki 

yeterliliklerinin mesleki standartlara uyumunu sağlar ve her ilde bir Mesleki Eğitim Kurulu 

bulunmaktadır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve komisyonları yükseköğretim politikalarından 

sorumludur; Yükseköğretim Kurulu kurumları denetler. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

MEB ile işbirliği içinde olarak, üniversiteye giriş sınavlarından ve öğretmenlerin 

yerleştirilmesinden sorumludur. Harici paydaşlarla gerçekleştirilen istişareler, (Dünya 

Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Birleşmiş Milletler, UNICEF ve Avrupa Birliği gibi) 

uluslararası örgütlerle, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve öğretmen sendikalarıyla 

gerçekleştirilen çalışmaları kapsamaktadır. Planlama ve yapı konularında okullaşma kararları 

merkezi idare tarafından alınmaktadır. Merkezi idare ayrıca bölgelerdeki eğitim kurumlarının 

ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik tedbirleri almaktadır. Personel ve finansal 

yönetimle ilgili kararlar il idareleriyle paylaşılırken, okullar eğitimi organize ederler. Eğitim 

kurumları nüfus ve işgücü piyasasındaki çeşitli değişimlere cevap vermelidir ancak, 

Türkiye’nin oldukça merkeziyetçi eğitim sistemi ve bürokratik yapısı okulların birebir karşı 

karşıya oldukları zorluklara çözüm geliştirme kapasitelerini sınırlandırmaktadır. 

Yükseköğretim kurumları ve mesleki eğitim kurumları bu ihtiyaçlara çözüm geliştirme 

açısından yeterli özerkliğe sahiptirler. 102 

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile devlet dışı aktörlerle yapılan çeşitli işbirlikleri 

ve sosyal ortaklıklar olmasına karşın MEÖ yönetimine ve MEÖ politikasının 

şekillendirilmesine yönelik çalışmalar bulunmamaktadır. MEÖ uygulanmasına yönelik yapılan 

işbirliği belgeleri ve ortaklıklar imzalanırken tarafların yükümlülükleri açıkça belirtilmiş olup, 

                                                      
101 Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü, Mesleki ve Teknik Eğitimin Paydaşları, s. 26 

102 OECD Eğitim Politikası Genel Görünümü Türkiye, s. 15 
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imzalanan bu belgeler Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında 

yayınlanmaktadır.103 

İşbirliği yapılan kurum/kuruluş sayısı 2017 yılında 27, 2018 yılında ise 29 olmuştur. 2018 

yılında imzalanan işbirliği protokol sayısı ise 22’dir. Protokoller kapsamında burs alan ve 

istihdam edilen öğrenci sayısı da bir önceki yıla kıyasla 2018 yılında artış göstermiştir.  

 

Tablo 20: Yürürlükte olan proje ve protokollere ilişkin gerçekleşmeler104 

  2017 2018 

(*) Hazırlanan proje sayısı 3 3 

(*) Yürütülen proje sayısı 10 11 

(*) Tamamlanan proje sayısı 1 - 

(*) Yayın sayısı 1 4 

(**) İş birliği yapılan kurum/kuruluş sayısı 27 29 

(**) İş birliği protokol sayısı 26 22 

(**) Eğitim materyalleri, modül/müfredat 

güncellemesini kapsayan protokol sayısı 
5 - 

(**) Burs alan öğrenci sayısı 2948 4850 

(**) Hizmet içi eğitim sayısı 29 42 

(**) Hizmet içi eğitime katılan atölye laboratuvar 

öğretmenleri 
959 771 

(**) İş başı eğitim sayısı 22 19 

(**) İş başı eğitimine katılan atölye laboratuvar 

öğretmenleri 
423 327 

(*) Özel politika gerektiren gruplara yönelik 

düzenlenen kurs, seminer vb. faaliyetlerin sayısı 
307 162 

(*) Özel politika gerektiren gruplara yönelik 

düzenlenen kurs, seminer vb. faaliyetlere 

katılan kişi sayısı 

5118 2696 

(***) Tüm eğitim alan yönetici öğrenci, 

öğretmen, kursiyer, veli, vb. sayısı  
14897822 702082 

                                                      
103 MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

104Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü, Projeler ve Paydaşlarla İş Birliği, s. 69-75  
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(***) Donatılan atölye, laboratuvar sayısı  56 80 

(***) İnşa edilen bina (okul, pansiyon, Mesleki 

Eğitim Merkezi) sayısı  
2 - 

(**) Staj/beceri eğitimi alan öğrenci sayısı 517 1574 

(**) İstihdam edilen öğrenci sayısı  85 188 

(*)  Projeler verisidir. (**) Protokoller verisidir. (***) Proje ve Protokol ortak verileridir. 

 

Politikaların tanımlanması 

E.2.2 Devlet dışı aktörlerin katılımını destekleyen politikalar 

Varsa, devlet dışı aktörlerin katılımını teşvik etmeye yönelik ne gibi politikalar 

uygulanmaktadır? Örneğin, devlet dışı aktörlerin katılımına yönelik finansal veya 

başka türlü teşvikler var mıdır ve kurumsal çerçeveler uygulanmakta mıdır (örneğin 

ulusal üç taraflı anlaşma, ulusal veya sektörel konseyler, okul kurulları çerçevesi, 

UYÇ, vb.)? Kamu-özel sektör ortaklıklarının teşvik edilmesi bir politika önceliği midir 

ve nasıl uygulanmaktadır? 

Mesleki ve teknik ortaöğretim programları sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları, diğer 

ilgili birimlerinin temsilcileri katılımı ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda sektör 

tarafından hazırlanan ulusal meslek standartları, ulusal yeterlilikler ile diğer ulusal ve 

uluslararası sınıflamalar, standartlar, alınan geri bildirimler ve mevzuat referans alınarak 

hazırlanmaktadır. Hazırlanan taslak öğretim programları için sektör doğrulama çalışması 

yapılarak sektör onayı alınmaktadır.  

Tüm bu paydaşlar, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Programları ve Materyalleri Geliştirme 

Usul ve Esaslarında aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir:  

“Program hazırlama ve geliştirme çalışmalarını yürütmek üzere, alan öğretmenlerinden, 

alanda uzman akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturulur. Söz konusu komisyonlara 

gerektiğinde MYK, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi kurum/kuruluşlar ile diğer STK’lardan 

sektör temsilcileri belirli dönemlerde çalışmalara katılmak üzere davet edilir. Çalışmaların 

sekretaryası MEB programları için MEB temsilcisi olan alan öğretmenleri, YÖK Programları 

için ise alan akademisyenleri tarafından yürütülür.”105 

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü; kişisel, sosyal ve istihdam ile ilişkili bir yaklaşımla 

bireylerin bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla hayat boyu öğrenme 

faaliyetlerine katkı sağlamak, kalite ve verimliliği artırmak, hizmet tekrarını önlemek, 

kaynakları birleştirmek yoluyla diğer resmî ve özel kurum/kuruluşlar ve sivil toplum 

kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak kurumlarca kurslar düzenlenebileceğini belirtmektedir. 106 

Bu kapsamda STK'lar, yerel otoriteler, sosyal ortaklar, uluslararası kuruluşlar, uluslararası 

                                                      
105 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 

106 Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
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finans kurumları ve ikili kuruluşlar, üniversiteler, sendikalar, meslek kuruluşları, işveren 

dernekleri, KOBİ'ler ve özel sektör gibi çeşitli paydaşlar arasında güçlü bir iş birliği vardır ve 

bu iş birliğinin daha da geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

E.3 MEÖ Bütçesi 

Sorunların tespiti 

E.3.1 Harcama planlaması, MEÖ bütçesinin hazırlanması ve uygulanması 

Beceri geliştirme/MEÖ stratejisi ve/veya eylem planlarının uygulanması ile ilgili 

planlanan harcamaların nasıl belirlendiğini tanımlayınız (önceki yıllara dayanarak kişi 

başına, uzmanlığa, coğrafi alana veya çıktılara veya programlara göre). 

Ayrıca MEÖ için yıllık bütçenin hazırlanması, uygulanması ve takip eden yıl içinde 

izlenmesi ve düzeltilmesi sürecindeki başlıca adımları kısaca açıklayınız. Açıklamanız, 

ulusal ve alt-ulusal düzeyde yer alan kurumları (MEÖ sağlayıcıları, MEÖ yetkilileri, 

diğerleri) ve her aşamadaki rol ve sorumluluklarını içermelidir. 

Bu soruyu yanıtlarken tespit ettiğiniz süreçlerde herhangi bir eksiklik var mıdır? Varsa, 

açıklayınız. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde bütçe tasarısı Cumhurbaşkanlığı tarafından 

hazırlanmaktadır. Dolayısıyla MEB’in 2019 yılı bütçesi Cumhurbaşkanlığı tarafından 

hazırlanmış ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna Hazine ve Maliye Bakanı tarafından 

sunulmuştur. MEB’e ayrılan bütçe 2018 yılına kıyasla yüzde 23 artırılmış ve 113,8 milyar lira 

olarak belirlenmiştir. 

Mesleki ve teknik eğitime genel bütçeden ayrılan payın okul ve kurumlara dağıtılmasına 

yönelik kanunen zorunlu kriterler hariç belirli kriterler bulunmamaktadır. Mesleki ve teknik 

eğitim okul ve kurumlarındaki döner sermaye işletmelerinden alınan peşin vergi yükü ve elde 

edilen gelirlerin hakça adil ilkelere göre dağıtılmaması bu işletmelerin etkili ve amacına 

uygun bir şekilde çalışmasını engellemektedir. Mesleki ve teknik eğitim paydaşlarının içinde 

yer aldığı bir finansman yönetimi bulunmamaktadır.107 

Mesleki ve teknik eğitim, işbaşı eğitimi, ortam ve materyal ihtiyaçları dolayısıyla finansal 

açıdan önemli yatırımlar gerektirmektedir. Mesleki eğitime ayrılan toplam bütçe, 2013 – 2018 

döneminde yaklaşık yüzde 50 artırılarak 6,32 milyar TL’den 12,5 milyar TL’ye çıkarılmıştır. 

Bu sayede eğitim ortamlarının önemli ölçüde yenilenmesi mümkün hale gelmiştir. Bütçedeki 

artış öğrenci sayısındaki artıştan daha yüksek olduğu için öğrenci başına düşen mesleki ve 

teknik eğitim bütçesi de 2013’teki 3.916 TL düzeyinden 2018 yılında 7.609 TL düzeyine 

ulaşmıştır. Toplam ve öğrenci başına meslekî eğitime ayrılan bütçe verilerindeki önemli 

artışlar, son yıllarda meslekî eğitime verilen önemin artışı ile uyum göstermektedir.108 

 

Politikaların tanımlanması 

                                                      
107 Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi 2014-2018, s.43-47 

108 Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü Raporu, s. 97 
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E.3.2 MEÖ'de harcama planlamasını ve bütçelemeyi iyileştirmeye yönelik politikalar 

E.3.1 sorusunu yanıtlarken tanımladığınız harcama planlaması, bütçe hazırlama ve 

uygulama süreçlerini iyileştirmeye yönelik ne gibi politikalar yürürlüktedir? Lütfen, 

tanımlayınız. 

Mesleki ve teknik eğitim süreci dahilinde üretilen hizmet ve ürünlerin piyasada yer bulması ve 

okula kazanç sağlaması, öğrencilere yönelik burs ve destek faaliyetleri açısından önem teşkil 

etmektedir. Mevcut durumda birçok meslekî ve teknik ortaöğretim kurumunda döner sermaye 

çalışmalarının bulunmadığı ve birçok meslekî alanda gelir elde edilmediği tespit edilmiştir. Bu 

kapsamda, mesleki eğitim veren kurumlarda döner sermaye faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

ve elde edilen gelirde artış sağlanması için teşvik edici politikalar başlatılmıştır. Döner 

sermaye faaliyetlerinin olması ve gelir elde edilmesi Kurumsal Dış Kalite Değerlendirmesi 

kapsamında önemli unsurlar olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında 

meslekî ve teknik eğitim kurumlarının döner sermaye gelirlerinde yapılan hazine kesintisinin 

düşürülmesi kararlaştırılmıştır. Bu gelişme, elde edilecek döner sermaye gelirlerinin daha 

yüksek oranlarda öğrencilere dönüşünün sağlanması açısından önem teşkil etmektedir. 

E.4 MEÖ İçin Kaynak Seferberliği 

Sorunların tespiti 

E.4.1 MEÖ için finansman kaynakları ve mekanizmaları 

MEÖ finansman kaynakları hakkında kısa bir bilgi veriniz (devlet bütçeleri ve yerel 

bütçeler, özel sektör, MEÖ sağlayıcıları, hane halkı, dış bağışçılar, STK'lar, vb.) ve 

ulusal ve/veya bölgesel düzeyde MEÖ bütçesine yaptıkları katkının payını belirtiniz. 

Özel kaynaklardan finansman sağlamaya yönelik mekanizmalar nelerdir? Örneğin, 

şirketler nasıl katkıda bulunmaktadır (ör. eğitim vergileri aracılığıyla)? Hane halkı ve 

bağışçılar nasıl katkıda bulunmaktadır (ör.öğrenim ücretleri, MEÖ sağlayıcılarına 

gönüllü bağışlar, diğer mekanizmalar)? Son olarak, kamusal MEÖ sağlayıcıları, 

hizmetlerin sağlanması yoluyla kendilerine gelir sağlayabiliyorlar mı? 

Bu alanda, bu soruyu yanıtlarken tespit ettiğiniz her türlü sorunu lütfen belirtiniz. 

Mesleki ve teknik eğitim büyük oranda devlet tarafından finanse edilmektedir. Bunun yanı 

sıra mesleki ve teknik eğitime merkezi yönetim bütçesi dışında da sağlanan kaynaklar vardır. 

Bunlar:  

 3308 sayılı yasa ile sağlanan gelirler,  

 Uluslararası projelerden eğitime aktarılan paylar,  

 Bağışlardan ve STK’lerden elde edilen gelirler,  

 Okullardaki döner sermaye işletmelerinden elde edilen gelirlerdir.109 

Mesleki eğitime yapılan kamu harcamaları ve GSYH içindeki yüzdesi Tablo 3’te 

verilmektedir. 2017 yılı verilerine göre mesleki eğitime yapılan toplam harcama 20,3 milyar 

TL olup GSYH içindeki payı yüzde 0,65’tir. 

                                                      
109 Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2018, Yönetim Sistemi, s. 

27-28  
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Tablo 21: Mesleki Eğitime Yapılan Kamu Harcamaları (GSYH İçindeki Yüzdesi) 

YIL Toplam Harcama110 GSYH 
GSYH 

İçindeki Yüzdesi, % 

2011 6.146.000.000 1.394.477.166.000 0,44 

2012 7.562.000.000 1.569.672.115.000 0,48 

2013 9.757.000.000 1.809.713.087.000 0,54 

2014 11.457.000.000 2.044.465.876.000 0,56 

2015 13.806.000.000 2.338.647.494.000 0,59 

2016 16.945.000.000 2.608.525.749.000 0,65 

2017 20.282.000.000 3.106.536.751.000 0,65 

Kaynak: TÜİK 

Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance - 

IPA) ile Türkiye’nin politik ve ekonomik reformlarına mali ve teknik destek sağlamaktadır. IPA 

fonları, AB ile çeşitli ülkeler arasında AB'ye giriş koşullarını teşvik etmek için aday ülkeler 

arasında operasyonel bir ortaklık kurma rolüne sahiptir. Eğitim sektörü, çoğunlukla eğitimsel 

kazanım ve beceri seviyelerini iyileştirmeye ilişkin ulusal politikaları uyarlayarak AB 

standartlarına ulaşmak için özel çaba gerektiren sektörler arasındadır.111 

Erasmus+ Programı kapsamında ülkemizde mesleki eğitim kapsamında Hareketlilik ve 

Stratejik Ortaklıklar faaliyetleri desteklenmektedir. Bu faaliyetler için kurumların yapmış 

oldukları başvurular değerlendirilmekte ve başarılı bulunan kurumlara hibe desteği 

verilmektedir. 2018 yılında 518 kuruma Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği 

kapsamında 18,6 milyon avroluk hibe tahsisi yapılmış olup bu projeler kapsamında 10.205 

kişinin mesleki tecrübe kazanmak amacı ile AB ülkelerinde faaliyette bulunması 

beklenmektedir. Yine 2018 yılında sunulan Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti 

kapsamında 22 kuruma 3,1 milyon avroluk hibe tahsisi yapılmıştır. Bu kapsamda sadece 

meslek okulları değil mesleki eğitim ile ilgili çalışma yapacak üniversiteler, meslek odaları, 

STK’lar, şirketler bu destek ile AB ülkelerindeki ortakları ile mesleki eğitim konusunda 

tecrübe paylaşımında bulunacak, mesleki eğitim alanında yenilikçi ürünler 

geliştirebileceklerdir.112 

Meslekî ve teknik eğitim süreci dahilinde üretilen hizmet ve ürünlerin piyasada yer bulması ve 

okula kazanç sağlaması, öğrencilere yönelik burs ve destek faaliyetleri açısından önem teşkil 

etmektedir. Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi ve Meslekî Eğitim Merkezlerinin 774’ünde 

                                                      
110 Harcamalarda yalnızca mesleki ortaöğretim kapsanmıştır. Mesleki yükseköğretim harcamaları 

ayrıştırılamamaktadır. 

111 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

112 Ulusal Ajans 
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döner sermaye kapsamında üretim yapılmakta ve hizmet sunulmaktadır.113 Bu kapsamda 

gerçekleştirilen faaliyetler öğrencilere çıktı odaklı uygulamalı eğitim imkânı vermekte ve 

sektörün istediği becerilerin kalıcı bir biçimde kazandırılmasında önemli rol oynamaktadır. 

Meslekî ve Teknik Anadolu Liseleri ve Meslekî Eğitim Merkezlerinde 2017 yılı içerisinde 

yapılan üretimlerden 217.197.959 TL gelir elde edilmiştir. 2017 yılında elde edilen toplam 

döner sermaye gelirinde en büyük paya sahip iller sırasıyla Ankara, İstanbul ve Antalya’dır. 

Ankara’da yaklaşık 25 milyon TL, İstanbul’da yaklaşık 17 milyon TL ve Antalya´da yaklaşık 

13 milyon TL’lik üretim veya hizmet gerçekleştirilmiştir. 

Politikaların tanımlanması 

E.4.2 MEÖ finansmanının çeşitlendirilmesi ve mobilizasyonu 

Örneğin, özel kaynaklardan daha fazla finansman çekerek (örneğin, işyeri tabanlı 

öğrenmede işyerlerini teşvik ederek veya kamusal MEÖ sağlayıcılarının gelir ve 

finansman sağlamalarına izin vererek) veya finansman yükünü yerel bütçelere 

paylaştırarak, mevcut MEÖ finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi amaçlayan 

politikalar ve tedbirler var mıdır? Evetse, lütfen açıklayınız. 

MEÖ finansmanının çeşitlendirilmesine yönelik özel meslek liselerine ve işletmelere devlet 
katkısı verilmektedir. 
 
2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde açılan özel 
meslek liselerine 21 alanda devlet teşviki verilmektedir. OSB dışında açılan özel meslek 
liselerine ise 27 alanda devlet teşviki uygulaması başlatılmıştır. Mevcut durumda 69 özel 
Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi teşvikten faydalanmakta olup bu okullarda 38.833 öğrenci 
eğitim görmektedir.  
 

İşletmelerde beceri eğitimi ve staj yaptırmakla yükümlü bulunan işletmeler tarafından 
öğrencilere ödenen asgari ücretin belirli bir kısmının işverenlere devlet katkısı olarak 
ödenmesi sağlanmıştır. İşletmede beceri eğitimine devlet teşviki kapsamında ortama aylık 
182.939 öğrenci için devlet desteği gönderilmiştir. Uygulamanın başladığı Şubat 2017 tarihin-
den Haziran 2018 tarihine kadar işletmelere 3.109.971 öğrenci için devlet teşviki ödemesi 
yapılmıştır.114 

 
Ayrıca Erasmus+ hibesini kullanmaya hak kazanmış kurumların, projelerinden yararlanacak 
katılımcılara dil, kültür ve pedagojik hazırlık için kendi kaynaklarını ve bölgelerindeki mevcut 
diğer imkanları harekete geçirmeleri teşvik edilmektedir.115 
 

E.5 MEÖ'de Kaynakların Tahsisi Ve Kullanımı 

Sorunların tespiti 

E.5.1 Kaynak tahsis biçimleri 

MEÖ kaynaklarının tipik olarak MEÖ sağlayıcı tipleri, harcama tipleri (sermaye ve cari, 

ücret ve ücret dışı giderler), bölgeler vb. arasında tipik olarak nasıl dağıtıldığını ve 

                                                      
113 Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü, Döner Sermaye, s. 40-49 

114 Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü, Finansman, s. 69 

115 Ulusal Ajans 
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kaynak tahsisi mekanizmalarını tanımlayınız. Harcama planlaması ve bütçeleme (E.3.1 

ve E.3.2) altında verilen bilgilere başvurabilirsiniz. 

Kaynak tahsisleri ile ilgili herhangi bir problem var mıdır? Örneğin, bazı harcamalar, 

sağlayıcılar ve/veya bölgelere ilişkin finansman sıkıntısı var mıdır? Var ise, neden? 

Kaynak tahsisi adil ve/veya sonuçlara / performansa dayalı mıdır, yoksa bazı bölgeler 

veya sağlayıcılar diğerlerinden daha fazla mı faydalanmaktadır? Yanıtınız evet ise, 

lütfen sebebini açıklayınız. 

Cari harcama, personel için yapılan ödemeler (sosyal güvenlik dâhil) ile bütçe kanunlarıyla 

belirlenmiş asgari değeri aşmayan ve/veya normal ömrü bir yıl veya bir yıldan daha uzun 

olmayan mal ve hizmet alımları ve faiz giderleri ve cari nitelikli mal ve hizmet alımlarının 

finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeleri kapsamaktadır.  

Sermaye harcaması, sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da 

gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ödemeleri veya bu amaçlarla yapılan karşılıksız 

ödemeleri kapsamaktadır. 

2017 yılında yapılan toplam harcamaların yüzde 89’unu cari harcama, yüzde 11’ini sermaye 

harcaması oluşturmaktadır. Cari harcamanın ise yüzde 87’si personel harcamasıdır. 

Tablo 22: Harcama Kategorisine Göre Orta Dereceli MTE Kurumlarına Yapılan Kamu 
Harcamaları (TL) 

YIL 

Toplam 

harcama116 

(T=C+K) 

Cari harcama 

toplamı 

(C=P+NP) 

Personel 

harcamaları 

(P) 

Personele 

yapılan 

ödemeler 

dışındaki cari 

harcama (NP) 

Sermaye 

harcaması 

(K) 

2011 6.011.219.100 5.294.952.193 4.618.959.383 675.992.810 716.266.907 

2012 7.444.575.439 6.727.602.081 5.773.819.472 953.782.609 716.973.358 

2013 11.349.872.056 10.079.228.176 7.707.082.514 2.372.145.662 1.270.643.880 

2014 12.014.638.254 10.448.011.055 8.694.030.634 1.753.980.422 1.566.627.199 

2015 13.899.008.671 12.005.039.521 10.229.069.014 1.775.970.507 1.893.969.150 

2016 17.176.873.324 14.749.450.277 12.599.591.225 2.149.859.052 2.427.423.047 

2017 20.178.830.531 17.927.423.631 15.685.204.017 2.242.219.614 2.251.406.900 

Kaynak: TÜİK 

IPA-II fonlarının ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınma üzerindeki etkisini en üst düzeye 

çıkarmak için fon tahsisinde tematik ve coğrafi bir yoğunlaşma yaklaşımı uygulanmıştır. Bu 

nedenle, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi 

                                                      
116 Harcamalarda yalnızca mesleki ortaöğretim kapsanmıştır. Mesleki yükseköğretim harcamaları 

ayrıştırılamamaktadır. 
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Başkanlığı, Türkiye’nin kişi başına brüt katma değer ortalamasının yüzde 75'inin altındaki 

öncelikli 12 istatistiki bölgesine fonların belli bir bölümünü tahsis etmektedir. Bu 12 bölge 

arasında, bölgesel planların öncelikleri arasındaki tutarlılık ve tamamlayıcılık dikkate alınarak 

ve bölgelerin emme kapasiteleri dikkate alınarak, fon tahsisi bakımından konsantrasyon için 

aşağıdaki 4 bölgeye öncelik verilmiştir: 

• TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 

• TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 

• TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 

• TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 

Yukarıda belirtilen nedenlerden ötürü, dört öncelikli bölge genel Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tahsisatından yüzde 

15 alırken, fonların yüzde 85'i tüm ülke için uygun olacaktır.117 

Politikaların tanımlanması 

E.5.2 MEÖ kaynaklarının yeterliliğini ve dağıtım adaletini sağlamaya yönelik politikalar 

Mali kaynaklarının dağıtım adaletini iyileştirmeyi (örneğin, denkleştirme hibeleri, özel 

fonlar ve destek programları / girişimleri) amaçlayan ve MEÖ sisteminde mali 

ihtiyaçların karşılanması için tahsislerin yeterli olmasını sağlamayı amaçlayan 

politikalar var mıdır? Lütfen, tanımlayınız. 

Mesleki ve Teknik Eğitimde (MTE) etkin ve sürdürülebilir bir finansman yönetimi sağlanarak 

okul ve kurumların eğitim ortamlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda MTE’de 

okul bazlı bütçelemeye geçilecek ve MTE finansmanı için genel bütçe dışındaki kaynakların 

artırılması ve etkinleştirilmesi kapsamında MTE okul/kurum yöneticilerine ödeneklerin etkin, 

verimli kullanılmasına ve ihale mevzuatına yönelik eğitimler verilmiştir. 

Özel MTE okul ve kurumu açmaya yönelik teşvik mekanizmaları geliştirilmesine yönelik 

başta OSB’lerde olmak üzere sektörel yoğunluk dikkate alınarak OSB içinde ve dışında 

sektör odaklı Özel Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının açılması teşvik edilmektedir. 

Bu kapsamda OSB’lerde açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören her bir 

öğrenci için, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere, resmî okullarda öğrenim 

gören bir öğrencinin okul türüne göre devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, 

her eğitim öğretim yılı itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MEB tarafından müştereken 

belirlenen tutarda, MEB bütçesine bu amaçla konulan ödenekten eğitim ve öğretim desteği 

yapılmaktadır. Bakanlar Kurulu kararıyla, OSB’ler dışında açılan mesleki ve teknik eğitim 

okullarında öğrenim gören öğrenciler için de eğitim ve öğretim desteği verilmesi kararı 

alınarak 27 meslek alanında teşvik verilmeye başlanmıştır. (5580 sayılı Özel Öğretim 

Kurumları Kanunu 12. Madde). 

MTE okul ve kurumlarının atölye ortamlarını iyileştirmek amacıyla, gelişmiş ülkelerdeki 

mesleki eğitim atölye modelleri (donatım, makine-teçhizat, araç-gereçler) incelenerek 

sektörle uyumlu atölye modelleri oluşturulmuştur. Ayrıca MTE okul/kurumlarının donatım alt 

                                                      
117 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
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yapısına ait mevcut durumu belirten veri tabanı geliştirilmiştir. Özel MTE okul ve kurumlarının 

atölye standartları belirlenmesine yönelik 26 alan ve bu alanlardaki 117 dalın standart atölye 

ve donatım listeleri güncellenmiştir. 26 alanın atölye ve laboratuvar standartlarına ek olarak 1 

alanın (Denizcilik) daha geliştirme çalışmaları devam etmektedir. 118 

 

 

 

 

 

 

                                                      
118 Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2018, s.50 


