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GİRİŞ 

Anlam olarak mesleki eğitim, kişilere belirli 
bir meslekle ilgili bilgi ve beceri kazandırma, 
kişinin iş alışkanlıklarını ve tutumlarını 
olgunlaştırma, kişilerin fiziksel yeteneklerini, 
düşünce ve davranış özelliklerini geliştirme 
sürecine verilen bir isimdir. 

 

Türkiye’de mesleki ve teknik öğretim 
Osmanlı Devleti’ndeki lonca teşkilatının 
dışında, esas faaliyetlerini XIX. yy.ın ikinci 
yarısından itibaren göstermiştir.  
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GİRİŞ 

1927 yılına kadar vilayet ve belediyelerin meslek 

okulu açma ve yönetme yetkisi varken, aynı yıl 

çıkarılan 1052 sayılı kanunla Yüksek Öğretim 

Dairesi kurulmuş ve mesleki eğitimin bu daire 

tarafından yürütülmesi uygun görülerek Erkek 

Sanat Okulları Milli Eğitim Bakanlığına 

devredilmiştir. 

Ülke gelişimine paralel olarak mesleki eğitimin 

geliştirilmesi amacıyla zaman içerisinde çok 

farklı çalışmalar yapılmıştır. 
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GİRİŞ 

İlk olarak 1933 yılında Milli Eğitim Bakanlığı 

(MEB) bünyesinde Mesleki ve Teknik Öğretim 

Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Aynı yıl Kız 

Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, akabinde 

1941 yılında Erkek Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğü ile Ticaret ve Turizm Öğretim Genel 

Müdürlükleri şeklinde merkez teşkilatı 

düzenlenmiş, örgün ve teknik eğitim yeniden 

örgütlenmiştir. Bu örgütlenme ufak tefek 

değişikliklerle günümüzde de devam etmektedir. 
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TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI 
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MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM 

MEB’e bağlı resmi ilk ve orta öğretim okulların 

yanında özel kurum/kuruluşlar tarafından açılan 

ilk ve orta öğretim kurumlarınca verilen örgün 

eğitimin öncelikli amacı öğrencileri yüksek 

öğretime hazırlamak ve/veya işgücü piyasasının 

ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü yetiştirmektir. 
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MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM 

Mesleki ve teknik öğretim kapsamında MEB’e bağlı 

olarak faaliyet gösteren meslek, endüstri meslek, 

teknik, kız teknik, sağlık, turizm, ticaret, tarım, 

matbaacılık, olgunlaşma enstitüsü vb. birçok türü 

olan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları genel 

olarak kişileri iş piyasasına hazırlamaktadır. 

Mezunlarının bir kısmını da sınavsız şekilde Meslek 

Yüksek Okullarına hazırlayan bu kurumlardan 

mezun öğrencilerin genel ortaöğretim öğrencileri 

gibi üniversiteye gitmeleri de mümkün olmakla 

birlikte çok zordur. 
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MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM 

Okul Türü Başvuran Lisans L. Oranı Önlisan

s 

Ö. Oranı Açık 

Öğretim 

Lise Çıkışlılar Toplamı 1 257 868 298 889 23,76 124 214 9,87 135 822 

Meslek Lisesi Çıkışlılar Toplamı 608 581 42 486 6,98 159 789 26,26 86 883 

Genel Toplam 1 895 478 357 479 18,86 284 367 15,00 223 784 

Okul L. Oranı Ö. Oranı 

Öğretmen Liseleri  55,48 1,25 

Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri 15,31 30,02 

Teknik Liseler 13,77 30,20 
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MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM 

Son yıllarda talebin artmasına rağmen mesleki 

ve teknik eğitime olan öğrenci talebi istenen 

orana çıkarılamamaktadır. Mesleki eğitim alan 

öğrencilerin hem kendi alanları doğrultusunda 

üst öğrenime geçmesi ve hem de iş piyasasına 

atılması imkanı var gibi görünmesine rağmen, 

daha düşük nitelikli kişilerin mesleki ve teknik 

eğitime kaymalarına neden olmaktadır. 
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MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM 

Mesleki ve teknik eğitim kapsamında zikredilmesi 

gereken bir diğer yapı da MYO’lardır. Dört yıllık lise 

düzeyindeki mesleki ve teknik eğitim okullarıyla iki yıllık 

meslek yüksek okullarında (MYO), belirlenen müfredata 

bağlı olarak işgücü piyasasının ihtiyaç duyacağı nitelikli 

eleman yetiştirilmesine yönelik eğitimler verilmektedir. 

YÖK’e bağlı olarak faaliyet gösteren MYO’ lara mesleki 

ve teknik orta öğretim mezunları sınavsız devam 

edebilmektedir. MYO’ların müfredatlarının işgücü 

piyasası şartlarına göre güncelliğinin sürekli kılınması 

büyük önem taşımakta ve bu amaçla MEGEP, İKMEP 

gibi projeler sürdürülmektedir. 
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MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM 

Yaygın eğitim ise; MEB Çıraklık ve Yaygın 

Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim 

Merkezleri (HEM) ve Mesleki Eğitim Merkezleri 

(MEM) ile İŞKUR, kamu kurumları, üniversiteler, 

STK’lar ve özel kuruluşlar tarafından 

verilmektedir. İnsanların istihdam edilebilirliğini 

ve mesleki gelişmesini sağlayacak beceriler 

edindiren bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal 

ve kültürel programlar ve okuma-yazma kursları 

gibi çok çeşitli alanları kapsamaktadır. 
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Bilişim Teknolojileri Eğitiminin   Sorunları ve Çözüm Önerileri 

Özellikle, bilişim sektöründe meydana gelen hızlı 

gelişmeler tüm toplumları bilişim teknolojilerini 

kullanma ve geliştirme hedefine yöneltmiştir. Her 

geçen gün bilgisayar, hayatımızda daha da fazla 

yer edinerek hemen hemen tüm evlere ve iş 

yerlerine girmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla bu 

alanda nitelikli elemanlara ihtiyaç daha da 

artmaktadır. Bu nedenle bilişim teknolojileri 

eğitimi (BTE) alanında hem örgün eğitimde hem 

de yaygın eğitimde yoğun bir çalışma vardır. 
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 Örgün Eğitimde BTE 

 Endüstri meslek, Anadolu meslek, Ticaret Meslek, Kız 

meslek Lisesi vb. gibi bir çok meslek lisesinde Bilişim 

Teknolojileri Alanı (BTA) bulunmaktadır. BTA' ya 

yerleşen öğrenciler IX. sınıfta öğrenciler genel ortak 

eğitim aldıktan sonra X. sınıftan itibaren dört temel dala 

ayrılmaktadırlar. Bu dallar; 

 Ağ İşletmenliği 

Web Programcılığı 

 Veri Tabanı Programcılığı 

 Bilgisayar Teknik Servisi' dir. 
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Genel olarak meslek liselerine talep az olmasına rağmen 

BTA 'na ilgi fazladır. Fakat yine de taşradan, düşük 

seviyeli, diğer liseleri kazanamayan öğrenciler tercih 

etmektedir. Doğal olarak öğrenci bilgi-birikim seviyesi de 

düşük olmaktadır. Başka bir sorunda meslek liselerinin 

altyapı problemi ve gelişen teknolojiye ayak 

uyduramaması gelmektedir. Öğretmenlerinde ekstra 

gayret sarf etmediği okullarda eğitim sektörün 

beklentilerinin çok gerisinde kalmaktadır. XI. ve XII. 

sınıfta yapılan endüstri eğitiminin de çoğunlukla kağıt 

üzerinde kalması, öğrencilerin alanları dışında işlerde 

çalıştırılmaları veya taşra da ilgili işletmelerin olmaması 

da amacın oluşmasını engellemektedir. 
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 Bu aksaklıklara genel olarak önerilen çözümleri de şöyle 

sıralayabiliriz. Öncelikle orta öğretim de rehberlik hizmetleri 

de artırılarak mesleki eğitimin önemi anlatılmalıdır. Sadece 

kamu kurumları değil sivil toplum örgütleri (STK) ve 

mesleki kuruluşlarda mesleki eğitimi teşvik edici çalışmalar 

yapmalıdır (burs vermek, işletme sahiplerine kalifiye 

eleman konusunda eğitim vermek gibi.) Öğretmenlerin 

Lisans bilgileri ile ders vermeleri yerine sık sık meslek içi 

eğitim çalışmalarına katılmaları teşvik edilmeli ayrıca belli 

periyotlarla işletme de çalışarak, işletmelerin ihtiyaçlarını 

görmeleri sağlanmalıdır. Meslek liselerinin atölye ve 

laboratuarlarının yenilenmesi sadece devlete bırakılmamalı 

meslek kuruluşları ve STK lar tarafından da 

desteklenmelidir.  
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 Yüksek öğrenimde BTE eğitimi ağırlıklı olarak MYO' 

larda verilmektedir. YÖK ün yürüttüğü İKMEP' e göre 

"Bilgisayar Programcılığı", "Bilgisayar Operatörlüğü", 

"Bilgi Yönetimi" vb. gibi bir çok programda BTE eğitimi 

verilmektedir. 

 Yüksek öğrenimde de durum meslek liselerinden farklı 

değildir. Aksine 2002 yılında başlayan, meslek liselilerin 

MYO' lara doğrudan geçişi nedeniyle daha da kötü hale 

gelmiştir. Meslek liselerinde yeterince eğitim almadan 

mezun olan öğrenciler MYO'larda da başarısız 

olmaktadırlar. Aynı zaman da MYO'lar popülist ve kısa 

dönemli politik kararlarla bir çok ilçe de açılmıştır ve bu 

da kaliteyi çok düşürmüştür. 
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 Ayrıca MYO' lardaki BTE programlarının açılma 

kriterlerinin sağlıklı belirlenmemesi veya uygulanmaması 

nedeniyle mevcut MYO’lardaki BTE programlarının 

büyük kısmı etkin şekilde hizmet sunamamaktadır. 

Açılmış oldukları alana uygun bölgelerde açılmamaları, 

staj imkânlarının yeterince oluşturulmaması, fiziki ve 

teknik alt-yapı ve donanım eksikliği yanında eğitici ve 

materyal eksiklikleriyle MYO’lardaki BTE programları da 

istenilen düzeyde ara eleman yetiştirememektedir. 
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MYO lardaki mesleki eğitimin kalitesini artırmak 

için öncelikle düşük nüfuslu ilçelerdeki BTE 

programları kapatılmalı, merkezdeki 

programlardaki öğretim elemanı kalitesi 

artırılmalı,  öğretim elemanlarının AB projelerine 

ve Kalkınma ajanslarının projelerine katılımı 

teşvik edilerek mesleki bilgi ve becerilerini 

geliştirirken, sektördeki gelişmeleri de takip 

edebilmesi sağlanmalıdır.  
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MYO' lara öğrenci alımı sınavla yapılmalı ve 

öncelik meslek lisesi mezunlarına değil düz lise 

mezunlarına verilmeli, onlarında meslek sahibi 

olmaları sağlanmalıdır, böylece MYO lara gelen 

öğrenci kalitesiyle birlikte eğitim-öğretim kalitesi 

de artmış olacaktır. Elbette MYO ların altyapı 

eksiklikleri giderilmeli, Çağın gerektirdiği eğitim 

gereçleriyle donatılmış laboratuarlar 

kurulmalıdır. 
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 Yaygın Eğitimde BTE 

 Yaygın eğitimdeki BTE ise; MEB Çıraklık ve Yaygın 

Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezleri 

(HEM) ve Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM) ile İŞKUR, 

kamu kurumları, üniversiteler, STK’lar ve özel kuruluşlar 

tarafından açılan daha kısa süreli kurslarda 

verilmektedir. İnsanların istihdam edilebilirliğini ve 

mesleki gelişmesini sağlayacak beceriler edindirmesi 

amaçlanan bu eğitimler de her zaman için amaca 

ulaşamamaktadır. 
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Özellikle HEM ve İŞKUR eğitimlerinde çoğunlukla 

tecrübeli eğitimciler değil, yakın çevreden temin edilen 

çoğunluğu önlisans mezunu olan eğitimciler görev 

almaktadır. Bu nedenle sadece "bilgisayarı açıp-

kapatmasını öğrensinler yeter" mantığı ile hareket 

edilmekte meslek edindirmeden uzaklaşılmaktadır. 

Mevcut altyapısı ve düzeni içerisinde MEM' lerde de arzu 

edilen BTE mümkün olmamaktadır. 
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 Yaygın eğitimin özellikle STK'lar ve meslek 

kuruluşlarınca düzenlenmesi ve BTE mesleki eğitimi 

almış kişilere sektöre hazırlık anlamında oryantasyon 

çalışması şeklinde olması daha verimli olacaktır. Mesleki 

eğitim merkezleri (MEM) yeterince tanıtılmadığı için 

yeterince önemi bilinmemektedir. MEM' lerinde BTE 

eğitimi verebilecek altyapılar oluşturulmalıdır. 

Günümüzde orta öğretim mezunlarının önemli bir 

kısmında mesleki yetersizlik söz konusu olduğundan 

MEM’ ler ağırlıklı biçimde lise mezunlarına hitap edecek 

şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Böylece atıl 

çoğunluğun işgücü olarak sektöre kazandırılması 

sağlanmış olacaktır. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artmasına paralel 

olarak BTE' ninde kalitesi artacaktır. Bunun için 3308 

sayılı " Meslekî Eğitim Kanunu" nun 4. maddesinde; 

 "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 eğitimin; planlanması, 

geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında kararlar 

almak ve Bakanlığa görüş bildirmek üzere, Bakanlıkta 

Mesleki Eğitim Kurulu kurulur. Bu Kurulun kararları 

Bakanlık  ve ilgili meslek kuruluşlarınca yürütülür”. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

 Bu kurulun üyeleri bütün bakanlıkların müsteşarları, oda 

temsilcileri ve sendika temsilcilerinden oluşmaktadır. 

Aynı şekilde İllerde de İl Mesleki Eğitim Kurulları vardır. 

Bu kurulların aktif bir şekilde çalıştırılması BT eğitim 

öğretim kalitesini oldukça artıracaktır.  

 

 Ayrıca sektörel kuruluşların en alt birimleri olan 

kümelenme yapılarının temsilcilerinin kendi birimlerinin 

ihtiyaçları doğrultusunda yaygın eğitime ağırlık vermesi, 

yaşam boyu öğrenmeyi bir düstur haline getirmeleri de 

işyeri verimliliğini artıracaktır. 
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