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AÇIÞ KONUÞMASI*

Prof. Dr. Erdoðan TEZÝÇ**

Saygýdeðer konuklar, iþ dünyasýnýn deðerli temsilcileri, deðerli mes-
lektaþlarým ve basýnýn deðerli mensuplarý. Yükseköðretim Kurulu tarafýn-
dan düzenlenen  Mesleki ve Teknik Eðitim Konferansýna hoþ geldiniz, he-
pinizi sevgi ve saygý ile selamlamak istiyorum. 

Kasým 2005'de ayný mekanda, Kurulumuzun düzenlediði, "Uluslara-
rasý Yükseköðretim Konferansý" nedeniyle yine burada toplanmýþ ve
sizlere hitap etme fýrsatý bulmuþtum. Yaklaþýk bir yýl sonra, bu kez mesle-
ki eðitimi ele alacaðýmýz bir konferansta, sizlerle yeniden birlikte olmaktan
büyük mutluluk duyduðumu belirtmek istiyorum. 

Konferansý kýsa denilebilecek bir sürede hazýrlayarak, Türk Eðitim
Sisteminin çok önemli bir alanýný tartýþmaya açma fýrsatý yaratan arkadaþ-
larýma, konferansta  konuþmacý olarak yer alanlara, bu etkinliðe  destek
verenlere ve tüm katýlýmcýlara teþekkür ediyorum. 

Saygýdeðer Katýlýmcýlar, 

Mesleki ve teknik eðitim, Türk Eðitim sisteminin en önemli alanlarýn-
dan biridir. Bugün bir milyona yakýný orta öðretimde, yarým milyona yaký-
ný yüksek öðretimde olmak üzere, bir buçuk milyona yakýn öðrencimiz,
mesleki ve teknik eðitim alanýnda eðitim görmektedir. 

Mesleki eðitimin temel amacý, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerine,
nitelikli ara eleman yetiþtirmektir. Bu iþlevleri nedeniyle mesleki eðitime,
sanayii ve endüstrinin can damarý olarak bakabiliriz. Bugünün iþ dünyasý,
iyi yetiþtirilmiþ iþ deneyimi olan elemanlar istiyor. Buna yaygýn bir söyle-
yiþle,  "ara eleman" deniyor.   Ara eleman deyimi sevilmiyor. Bu deyim,
sanki "bir yerlerde sýkýþmýþ, geri planda kalmýþ, önemsizmiþ" izlenimini
veriyor. Dolayýsýyla buna belki de, "ara eleman" yerine, "nitelikli, iþ dene-
yimi olan eleman" demek daha doðru olabilir. Ýþ dünyasýnýn, aramýzda bu-
lunan temsilcilerinin de bildiði gibi, bizdeki iþ gücünde, eðitilmiþ insan gü-

*15-16 Ocak 2007, Uluslararasý Mesleki ve Teknik Eðitim Konferansý "Açýþ Konuþmasý"
**T.C. Yükseköðretim Kurulu Baþkaný
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cünün oraný oldukça düþüktür. Son veriler, iþ gücümüzün yüzde yedisinin
okur yazar olmadýðýný, yüzde altmýþbeþinin lise altý, yüzde onsekizinin li-
se düzeyinde eðitim aldýðý, buna karþýlýk, yalnýz yüzde onunun yükseköð-
retim mezunu olduðunu göstermektedir

Bu rakamlar, Türk iþgücünün, bu profili ile, dünya ile rekabette zorla-
nacaðýný, Türkiye'de, nitelikli elemana büyük ihtiyaç olduðunu göstermek-
tedir. Ýhtiyaç yalnýz sayý ile de sýnýrlý deðildir. Mesleki eðitimin, gerek orta-
öðretim, gerekse yükseköðretimin çýktýlarýnda, iþ dünyasýnýn taleplerine
uygunluk açýsýndan büyük sorun yaþandýðý, gençlerin mesleki eðitime yö-
nelmede isteksiz olduðu bilinmektedir. Sonuç olarak, geliþmiþ ve geliþ-
mekte olan ülkelerle karþýlaþtýrýldýðýnda, Türkiye'de mesleki ve teknik eði-
timin, nicelik ve nitelik bakýmýndan istenilen yerde bulunduðunu söyleye-
meyiz.

Peki bu nasýl çözülecek? 

ÖSYM'nin 1974'de baþlayan yapýlanma süreci içinde, 1998 yýlýnda
uygulamaya konulan katsayý uygulamasý, sýnava hazýrlanan birbuçuk
milyon civarýndaki öðrencinin, ortaöðretimde yetiþtirildikleri alanlarla
iliþkili yükseköðretim programlarýna yerleþtirilmesini esas almaktadýr.
Bu düþünce, meslek lisesi öðrencilerini, eðitimlerinin devamý niteliðin-
deki mesleki eðitim programlarýna, genel lise çýkýþlýlarý da akademik
eðitimin devamý niteliðinde olan lisans programlarýna yerleþtirmeyi ön-
görmektedir. Ötayandan "katsayý maðduriyeti" söylemini öne sürenler,
genel liselere göre çok daha maliyetli eðitim gören meslek lisesi çýkýþlý-
larý, alanlarý dýþýndaki programlara yerleþtirmeyi özendiren görüþten ha-
reket etmektedirler. Katsayý tartýþmasýnýn gerisinde örtülü baþka hedef-
lerin ve amaçlarýn bulunduðu herkes tarafýndan bilinmektedir. Tabii kat-
sayý projesinde ne gibi çalýþmalarýn, ne gibi amaçlarýn güdüldüðünü bu-
rada deðerlendirecek deðiliz.

Anayasadan aldýðý yetki ile, Türk Yükseköðretimini planlamakla gö-
revli Yükseköðretim Kurulu, mesleki eðitimi hem nitelik hem nicelik baký-
mýndan geliþtirmek üzere, meslek liselerinde okuyan gençlerin aldýklarý
eðitim doðrultusunda, yükseköðretime geçiþlerini avantajlý hale getiren bir
çok önlem almýþtýr. Bu önlemlerin sonucunda, bu gün sýnava giren her
yüz genel lise öðrencisinin yalnýz onsekizi üniversitenin örgün eðitim
programlarýna yerleþirken, her yüz meslek liselinin yirmiyedisi örgün yük-
seköðretim programlarýna yerleþebilmektedir. 
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Biz, elbette bu yapýlanlarla yetinmek istemiyoruz. Mesleki ve teknik
eðitimin yükseköðretim kademesinde, kamuoyuna da yansýyan bir çok
sorunun bulunduðunun farkýndayýz. Mesleki  eðitimin istenilen düzeye
yükseltilmesi için, sorunun asýl kaynaklarýna inilerek gerçekçi çözümler
gündeme getirilmelidir. Bunun yeri, siyasi tartýþma ortamlarý deðil, akade-
mik tartýþma ortamlarýdýr, üniversitelerdir, üniversite-iþ dünyasýnýn birlikte-
liðinde gerçekleþtirilen toplantýlardýr. Bu konferans, bu toplantýlardan biri-
dir ve bu amaçla düzenlenmiþtir.

Mesleki eðitimle ilgili sorunlar elbette yalnýz bize mahsus deðildir.
Dünyanýn hemen her ülkesinde, bu alanla ilgili sorunlar yaþanmýþ ve ya-
þanmaktadýr. Her ülke, kendi koþullarýna göre çözüm üretme yoluna git-
miþtir. Konferansýn bugünkü bölümünde, bu alanda bizim düþünce ufku-
muzu açacak bazý ülke örneklerine yer verilecektir. Bize bu anlamda des-
tek vermek üzere, Amerika Birleþik Devletleri'nden, Ýngiltere ve Alman-
ya'dan gelen konuklarýmýza ve onlarýn katýlýmýný saðlayarak bize destek
veren kuruluþlara bir kez daha teþekkür etmek istiyorum.

Toplantýnýn ikinci bölümünde, üç rektörümüzün moderatörlüðünde,
Mühendislik Fakülteleri, Mesleki ve Teknik Eðitim Fakülteleri ve Meslek
Yüksekokullarý öðretim üyelerimiz ile konunun öteki paydaþlarýnýn yer
alacaðý çalýþma gruplarý,  mesleki ve teknik eðitime iliþkin temel sorunla-
rý ele alacaklardýr. 

Konferans sonunda, mesleki eðitimde öncelikli sorunlar arasýnda yer
alan þu sorulara, gerçekçi cevaplar bulunacaðýný umuyorum: 

Mesleki eðitimde iþ dünyasý ile iliþkilerde istenilen noktada deðiliz.
Bunu nasýl aþabiliriz? Bu baðlamda, meslek yüksekokullarýmýzýn öðretim
programlarý iþ dünyasýnýn taleplerini karþýlamada yeterli görülmemektedir.
Programlar, taraflarýn da birlikteliði ile nasýl güncelleþtirilebilir?

Mesleki ortaöðretime öðretmen yetiþtiren fakültelerimiz, gelen öð-
renci niteliði ve mezunlarýnýn istihdamý açýsýndan büyük sorun yaþamak-
tadýr. Bu sorun nasýl aþýlabilir?

Meslek lisesi çýkýþlýlar için, iki yýllýk önlisans programlarý yanýnda,
Türk Yükseköðretim Sisteminin yapýsýyla uyumlu, uygulama aðýrlýklý, dört
yýllýk yeni lisans programý seçeneðinin olabilirliði nedir? Bu uygulama, ni-
telikli öðrencilerin mesleki eðitim alanýna yönelmelerinde etkili olabilir mi?
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Deðerli Konuklar,

Mesleki eðitimin yýllardýr biriken sorunlarýnýn bir tek toplantýda çözüle-
ceði beklenmemelidir. Ancak ben bu konferansýn, mesleki ve teknik eðiti-
min sorunlarýna çözüm bulmada önemli katký getireceðine, sorunlarý çöz-
mede bize ýþýk tutacaðýna inanýyorum. Toplantýnýn her açýdan canlý, hare-
ketli ve verimli olmasý yönünde, gayretlerinizi esirgemeyeceðinizden þüp-
he etmiyorum.

Konferansta yapacaðý konuþma ve tartýþmalara katýlýmlarýyla, katkýda
bulunacak herkese, tüm katýlýmcýlara þimdiden teþekkür eder, Konferan-
sýn baþarýlý geçmesini dilerim. 



BÝLDÝRÝLER



.
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TÜRKÝYE’DE MESLEKÝ ve TEKNÝK EÐÝTÝMÝN BUGÜNKÜ
DURUMU ve SORUNLARI

Prof. Dr. Ýsa EÞME*

Türkiye'de üniversiteye aþýrý talep var. Bu talebin iki temel nedeni bu-
lunuyor. Bunlardan biri toplumsal statü. Toplumda, mesleki eðitim yerine
akademik eðitim alanlarýnýn statüsünün yüksek olduðu inancýnýn yaygýn
olmasý. Ýkincisi ise, üniversite mezunlarýnýn iþ bulma þanslarýnýn, lise me-
zunlarýndan fazla olmasýdýr. Ortaöðretimdeki öðrenciler, üniversitelerin li-
sans programlarýna girme þanslarýnýn daha büyük olacaðý düþüncesiyle,
meslek liseleri yerine genel liseleri tercih etmekte, bu nedenle meslek li-
seleri, ikinci sýnýf lise olarak algýlanmaktadýr. Yükseköðretimdeki lisans
kontenjanlarýnýn, baþvuruda bulunanlarýn sadece %10'unu karþýlamasý
nedeniyle üniversiteye giremeyen genel lise çýkýþlý büyük öðrenci kitlesi,
mesleki bir beceri de kazanamamýþ olduðundan hem eðitime devamdan
hem iþ bulma þansýndan yoksun kalmakta, bir-kaç yýlýný, önemli bir eko-
nomik bedel de ödeyerek, hiçbir mesleki becerinin kazandýrýlmadýðý ders-
hanelerde geçirmektedir. 

Bir taraftan iþ dünyasýnda nitelikli eleman ihtiyacý, öte yandan iþ bek-
leyen ancak beceri eðitiminden yoksun büyük bir genç nüfus! Ýlköðretim-
den yükseköðretime kadar eðitimin tüm basamaklarýný doðrudan etkile-
yen bu durum, karþýmýza mesleki eðitim sorunu olarak çýkýyor.

Mesleki eðitimi irdeleyebilmek ve bu alanda yaþanan sorunu tartýþa-
bilmek için öncelikle bu eðitimin genel bir fotoðrafýný görmek gerekir. Fo-
toðrafýn ortaöðretim kademesinden iþe baþlayalým. 2006 yýlý itibarýyla
mesleki ve teknik ortaöðretimdeki okul sayýsý:4.029, öðrenci sayý-
sý:1.182.637, öðretmen sayýsý: 82.736. Buna göre her öðretmene 14 öð-
renci düþüyor. Yalnýz örgün eðitim dikkate alýnýrsa, genel ortaöðretimdeki
öðrenci oraný: %61, mesleki ortaöðretimdeki öðrenci oraný: %39. Zaman
zaman, dünyada bu oranýn 65'e 35 olduðu, Türkiye'de bu anlamda  tersi-
ne bir durum bulunduðu söylenmektedir. Ancak belli baþlý ülkeler incelen-
diðinde bu görüþü doðrulayan örneklere rastlanmadýðý görülür. Sözgelimi

*Yükseköðretim Kurulu Baþkan Vekili
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ortaöðretimde mesleki eðitimdeki öðrenci oraný Japonya'da, %24, Ko-
re'de %33' dür.1

Mesleki ortaöðretimin amaçlarý nedir? Mesleki ortaöðretimin ilk ama-
cý, genel öðretiminki ile aynýdýr: Öðrencileri iyi bir yurttaþ olarak hayata
hazýrlamak. Mesleki ortaöðretimin genel ortaöðretimden farklý diðer iki te-
mel amacý: (1)sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde istihdam için nitelik-
li iþ gücü olarak eðitmek ve yetiþtirmek, (2) Mesleklerinin devamý olan
yüksek öðretim kurumlarýna geçiþ için gerekli temel eðitimi vermek.

Mesleki ortaöðretime maliyet açýsýndan bakýldýðýnda karþýmýza þu ve-
riler çýkmaktadýr: Genel ortaöðretimde öðrenci baþýna yýllýk harcama
1.259 YTL iken bu sayý mesleki eðitim için: 2.208 YTL'dir.  Meslek lisesi
türlerinde maliyet açýsýndan ilk sýrayý 3.334 YTL ile Saðlýk Meslek Lisele-
ri, ikinci sýrayý 3.037 YTL ile Ýmam Hatip liseleri, üçüncü sýrayý ise  2.434
YTL ile Erkek Teknik liseleri almaktadýr. Bu rakamlarla Türkiye, genel lise-
meslek lisesi maliyet oranlarý bakýmýndan OECD ülkeleri arasýnda Alman-
ya'dan sonra ikinci sýrada gelmektedir.2

Hiç de küçümsenmemesi gereken bu avantajlarýna raðmen Türki-
ye'deki statü nedeniyle, meslek liseleri daha alt seviyede algýlanmakta,
mesleki ortaöðretimde çok önemli bir nitelik sorunu yaþanmaktadýr. Bu-
nun iki önemli göstergesinden biri, meslek lisesi mezunlarýna iþ dünyasýn-
dan talebin çok az olmasý, ikincisi, akademik baþarý düzeylerinin genel li-
se öðrencilerinin çok daha altýnda bulunmasýdýr.

Meslek liseleri arasýnda gösterilen Ýmam Hatip Okullarý, ortaöðretim-
de ayrý bir sorun olarak gündemden hiç düþmemiþtir. Ýmam Hatip Okulla-
rý, Tevhidi Tedrisat Kanununa göre kurulmuþlardýr. 3 Mart 1924 yýlýnda yü-
rürlüðe giren 430 Sayýlý Yasanýn 4.Maddesi: "Maarif Vekaleti, yüksek di-
niyat mütehassýslarý, yetiþtirmek üzere Darülfünunda(Üniversitede) bir
Ýlahiyat Fakültesi ve imamet ve hidematý diniyenin ifasý (din hizmetlerinin
yerine getirilmesi) vazifesiyle mükellef memurlarýn yetiþmesi için ayrý

1 A.Ekrem Özkul, Uluslararasý Mesleki ve Teknik Eðitim Konferansý, 15 Ocak 2007,
Ankara
2 H.Yýlmaz Beceriler, Yeterlilikler ve Mesleki Eðitim, Türkonfed, ERG Tarafýndan
Yayýnlanan Rapor, 2006



ULUSLARARASI MESLEKÝ ve TEKNÝK EÐÝTÝM KONFERANSI

17

mektepler küþat edecektir" der.3 Meslek liseleri grubunda yer alan bu
okullar, 1970'li yýllardan itibaren, amaçlarý, sayýlarý ve programlarý baký-
mýndan, kuruluþ hedefinden uzaklaþarak genel liselere alternatif liselere
dönüþtürülmüþlerdir. Ýmam hatip liselerinin, öðrenci baþýna maliyette,
mesleki ve teknik eðitimde ikinci sýrada yer almasý ve genel liselerden 2.4
kat daha maliyetli olmasý dikkate deðer bir tespittir. 

Meslek Yüksekokullarý

Mesleki ve Teknik Eðitimin yükseköðretim kademesindeki en  büyük
kurumu Meslek Yüksekokullarý (MYO)'dýr. Meslek Yüksekokullarý, 2547
Sayýlý Yasa ile 1982'de üniversite bünyesine alýnmýþtýr.  MYO'larýn üniver-
site bünyesinde bulunmasý, bu okullarýn geliþimi ve vizyonu açýsýndan
olumlu bir geliþmedir. 

Bugün için toplam 486 MYO bulunmaktadýr. 6.718 öðretim elemanýnýn
görev yaptýðý bu okullara, 2005-2006 eðitim öðretim yýlýnda kaydolan öð-
renci sayýsý 175.931, okuyan öðrenci sayýsý 441.074, mezun sayýsý
81.866'dýr.4 Bu rakamlara göre örgün yükseköðretimde okuyan 1.356.117
öðrencinin %32.5'i mesleki eðitimdedir. Bu oran  Almanya'da %13,  Ja-
ponya'da %34, Ýngiltere'de %33, ABD'de %45'dir.5 Dünyada belli baþlý ül-
keler ortalamasýnýn %28 olduðu dikkate alýnýrsa Türkiye yükseköðretim-
de mesleki eðitim öðrenci oraný bakýmýndan iyi bir konumdadýr. 

3 A.Ekrem Özkul, Uluslararasý Mesleki ve Teknik Eðitim Konferansý, 15 Ocak 2007,
Ankara
4 2005-2006 Öðretim Yýlý Yükseköðretim Ýstatistikleri,ÖSYM yayýnlarý, 2006-1
5 Örgün Eðitim, OECD (1997), Education Policy Analysis
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Þekil 1: MYO'larda en çok  öðrencisi olan ilk 12 program

MYO'lar, AB  kýsa dönem (short cycle) eðitim-öðretim ile tamamen
uyumlu bir yapýya sahiptir.  Mezunlarý arasýnda iþsizlik oraný daha düþük-
tür. Dünya Bankasý ve DPT tarafýndan desteklenen MYO'larda (57 MYO),
eðitim koþullarý oldukça iyi olup tüm MYO öðrencilerinin %40'ýna yakýný
bu okullarda okumaktadýr.

MYO'larda  260 ayrý programda eðitim verilmektedir. Öðrenciler tara-
fýndan en çok tercih edilen ilk 12 program, Þekil 1'de verilmiþtir. Görüldü-
ðü gibi, Muhasebe, Bilgisayar ve Ýþletme en çok tercih edilen ilk üç prog-
ramdýr.

MYO'larýn sayýca %10'u illerde, %83'ü ilçelerde, %7'si beldelerdedir.
Öðrenci sayýsý bakýmýndan illerdeki oran %58, ilçelerdeki, %39, beldeler-
deki ise %3'dür. 486 MYO'nun yalnýz %21'i  MEB okullarý ile iliþkili, kala-
ný tamamen üniversite bünyesindedir.

MYO'larda  bugün için öðretim elemaný baþýna düþen öðrenci sayýsý
67'dir. Bu sayý yükseköðretimin geneli için 28, ortaöðretim için 14'dür. Þe-
kil 2'de bazý ülkeler için öðretim elemaný baþýna düþen öðrenci sayýlarý
verilmiþtir.

Kaynak: Yükseköðretim Kurulu APK Dairesinden alýnmýþtýr
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Þekil 2: Ülkelere göre, kýsa dönem mesleki eðitim programlarýnda öðre-
tim elemaný baþýna düþen öðrenci sayýsý

MYO'larla ilgili baþlýca sorunlar þu baþlýklarda özetlenebilir:

  Ýlçe ve beldelerdeki MYO'larýn çoðunda, barýnma, iþyeri uygulamasý ve
sosyal yaþam açýsýndan eðitim koþullarý olmasý gereken düzeyde deðildir. 

  Eðitim, kuramsal aðýrlýklý, iþyeri uygulama oraný çok düþüktür. 
  Öðretim elemanlarýnýn sanayii deneyimi az, ders yükleri çok fazla,

öðretim elemaný baþýna düþen öðrenci sayýsý çok yüksektir.
  Meslek liselerinden gelen öðrencilerde, uyum ve akademik baþarý

açýsýndan sorun yaþanmaktadýr. 

Mesleki ve Teknik Eðitim Fakülteleri

Mesleki ve teknik eðitimin yükseköðretim kademesindeki öteki birim-
leri, Mesleki ve Teknik Eðitim Fakülteleridir. 2005-2006 öðretim yýlý itiba-
rýyla bu fakültelerle ilgili sayýsal bilgiler Tablo 1'de verilmiþtir.

Mesleki ve Teknik Eðitim Fakülteleri grubunda yer alan Teknik Eðitim Fa-
külteleri,  parlak bir geçmiþi olan Teknik Yüksek Öðretmen Okullarýna dayan-
makla birlikte bugün, mesleki eðitim alanýnda en büyük sorun yaþayan ku-
rumlar arasýndadýr. Sayýlarý 19 olan bu fakülteler, ihtiyacýn çok üzerindedir.
Bu nedenle mezunlarýn öðretmen olarak atanma oraný  sadece %5 civarýn-
dadýr. Ýþ dünyasýnda çalýþmak durumunda olan mezunlarýn unvan ve yetki
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sorunu bulunmaktadýr. Öte yandan, AB ülkelerinde bu fakültelere eþdeðer
herhangi bir yüksek öðretim kurumu olmadýðýndan öðrenci ve öðretim ele-
maný deðiþim programlarýnýn uygulanmasýnda güçlük yaþanmaktadýr.

Tüm bu olumsuzluklar, Teknik Eðitim Fakültelerine gelen öðrenci nite-
liðinde ve motivasyonda büyük düþüþe yol açmaktadýr.

Tablo 1: Mesleki ve Teknik Eðitim Fakülteleri, fakülte, öðrenci ve öðretim
elemaný sayýlarý

Mesleki ve Teknik Eðitimde Yaþanan Genel Sorunlar

1.Yükseköðretime Geçiþ

Meslek lisesi çýkýþlýlar açýsýndan bugünkü yükseköðretime geçiþ sistemi,
Þekil 3'de gösterilmiþtir. Þekilde genel lise çýkýþlýlar gösterilmemiþtir. Görüldü-
ðü gibi, meslek lisesi çýkýþlýlar, sýnavsýz olarak, eðitimlerinin devamý niteliðin-
deki MYO'lara geçebildiði gibi, ek puan avantajýndan yararlanarak, mesleki ve
teknik eðitimin devamý niteliðindeki lisans programlarýna da geçebilmektedir.
Öteyandan, dikey geçiþ sýnavý(DGS) ile MYO'lardan, lisans  programlarýna ge-
çiþ de mümkündür. Ek puanla geçilebilecek lisans programlarý kontenjanlarý-
nýn 25.000, DGS ile yerleþilebilecek kontenjan 8.000 civarýnda olup toplam li-
sans programý kontenjaný 33.000 civarýndadýr. 2005 ÖSS sonuçlarýna göre, sý-
nava giren her 100 genel lise çýkýþlýnýn yalnýz 18'i örgün programlara yerleþe-
bildiði halde meslek liseliler için bu sayý 27'dir. 

Kaynak: 2005-2006 Öðretim Yýlý Yükseköðretim Ýstatistikleri. 19  Teknik
Eðitim Fakültesinin 3'üne öðrenci alýnmamaktadýr.
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Burada topluma yansýtýlan sorun, meslek lisesi çýkýþlýlarýn, sýrf "katsayý uy-
gulamasý" nedeniyle alanlarýna yakýn mühendislik programlarýna girmelerinin
engellendiði yönündedir. Gerçekten bugünkü sistem, meslek lisesi çýkýþlýlarýn
mühendislik programlarýna girmelerini öngörmemektedir. Bunun temel nedeni,
bizdeki  mühendislik programlarýnýn, mesleki eðitimden çok kuramsal aðýrlýklý
akademik altyapýyý gerektirmesidir. Meslek liselerinde daha çok uygulamalý
atölye eðitimine aðýrlýk verilmesi nedeniyle, bu lise çýkýþlýlarýn aldýklarý akade-
mik bilgiler, mühendislik eðitimi için yeterli deðildir. ÖSS sonuçlarý bu görüþü
doðrulamaktadýr. Bu anlamda elimizde iki önemli veri bulunmaktadýr.

Þekil 3: Meslek liselerinden yükseköðretime geçiþ

  ÖSS 2006 sonuçlarýna göre, sýnavýn ikinci aþamasýnda 15 ve üze-
rinde matematik sorusu çözebilenlerin sayýsý 127, 15 ve üzerinde fen so-
rusu çözebilenlerin sayýsý 33'dür. Programý, genel lise programýna en ya-
kýn olan Teknik Lise çýkýþlýlardan 15 ve üzerinde matematik sorusu çöze-
bilen öðrenci sayýsý 12, fen sorusu çözebilen öðrenci sayýsý sadece 1'dir.
(ÖSYM 2006  verilerine göre mühendislik programlarýna yerleþmek için
iki alanýn en az birinden 15 ve üzerinde soru çözülmesi gerekmektedir).

  ÖSS 2005 sonuçlarýna göre, bazý meslek lisesi çýkýþlýlarýn(son sý-
nýftakiler) Matematik, Fizik, Kimya ve Biyolojiden çözebildikleri ortalama
soru sayýlarý Tablo 2'de verilmiþtir. Bu verilere göre, Kimya Meslek Lisesi
çýkýþlýlarýn Kimya Mühendisliðine, Motor Meslek Lisesi çýkýþlýlarýn Makine
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Mühendisliðine, Saðlýk Meslek Lisesi çýkýþlýlarýn  Týp Fakültesine geçme-
si mümkün görülmemektedir. (Bu alanlara girilebilmesi için gerekli taban
puanlara göre, tabloda parantez içinde gösterilen soru sayýlarýnýn yarýsýn-
dan çoðunu çözmek gerekmektedir). 

Bu sonuçlara göre mesleki eðitimin önündeki asýl engel katsayý
deðil, eðitimdeki niteliktir.

Tablo 2. Bazý Meslek Lisesi Türlerinin ÖSS 2005'te, çözdükleri ortalama
soru sayýlarý

Sýnav sonuçlarý böyle de olsa, meslek lisesi çýkýþlýlarýn akademik eði-
tim aðýrlýklý lisans programlarýna geçiþinde katsayý uygulamasýnýn isabet-
li olmadýðý söylenebilir. Ancak þu iki tespit göz önünde bulundurulmalýdýr:

  Meslek lisesi çýkýþlýlarýn mühendislik programlarýna geçiþine özendirilme-
si, bu lise öðrencilerini uygulamalý eðitim yerine dershanelere yöneltmez mi?

  Mesleki eðitimin maliyeti genel eðitimin 2 katýndan fazla olduðuna
göre, bu politika bir kaynak savurganlýðýna yol açmaz mý?

Tüm bu gerçeklere raðmen, sayýlarý az da olsa sistemin, meslek lise-
si çýkýþlýlarý, Mühendislik dallarýna geçiþini zorlaþtýrmamasý gerektiði öne
sürülebilir. Ancak 100 - 200 meslek lisesi çýkýþlýnýn mühendislik fakültesi-
ne geçiþine fýrsat verelim derken, 300.000'in üzerindeki öðrenci kitlesine,
mühendislik fakültelerine girme umudu vererek onlarý dershanelere yön-
lendirmek ne kadar doðru olur? Bu durumun mesleki eðitime yararý ve za-

Kaynak: Ortaöðretim Kurumlarýna Göre 2005 ÖSS Sonuçlarý, ÖSYM Ya-
yýnlarý, 2005-5
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rarý ne olur? Bunlarýn sorgulanarak çözüm araþtýrýlmasý gerekmektedir.
Bizce sistemde eksik olan þudur. Bugünkü yükseköðretim yapýlanmasýn-
da, iþ dünyasýnýn taleplerine uygun ve meslek lisesi çýkýþlýlarýn gidebile-
ceði uygulama aðýrlýklý teknik programlarýnýn bulunmayýþýdýr. Lisans prog-
ramlarýnda okumak isteyen meslek lisesi çýkýþlýlar için tek seçenek olan
Mesleki ve Teknik Eðitim Fakülteleri, bu ihtiyacý karþýlamaktan uzaktýr. O
halde bu eksikliði gidermek için yükseköðretimin yapýsý içinde, yukarýda
belirlenen nitelikte yeni bir kulvar açýlmasý düþünülmelidir. 

2. Kaynak Yetersizliði

Mesleki ve teknik eðitimde yaþanan en önemli sorunlarýndan biri de,
bu eðitime ayrýlan kaynaðýn yetersiz oluþudur. 2005-2006 eðitim-öðretim
yýlý için mesleki ve teknik ortaöðretimde öðrenci baþýna yapýlan harcama
2.208 YTL, genel ortaöðretimde  1.259 YTL olmasýna karþýn6 2006 dö-
neminde, meslek yüksek okullarýnda öðrenci baþýna yapýlan harcama sa-
dece 702 YTL'dir.7 Bu son derece düþük bir deðerdir. Bu rakamlara gö-
re, yeni MYO açmak ya da kontenjanlarý arttýrmak yerine bu deðerin yük-
seltilmesi gerekmektedir.

3. Ýþ Dünyasý ile Ýliþkiler

Üniversite, Araþtýrma Enstitüsü ve Endüstri üçlüsünün birbirleriyle iliþ-
kileri bakýmýndan, geliþmiþ ülkelerle geliþmekte olanlar karþýlaþtýrýldýðýn-
da ilginç bir farklýlýk görülür. Þekil 4'de görüldüðü gibi, geliþmekte olan ül-
kelerde bu üç alan birbirinden baðýmsýz, kendi baþlarýna bir yapý gösterir-
ler. Buna karþýlýk geliþmiþ ülkelerde üniversite-araþtýrma enstitüleri ve en-
düstri için örtüþme alanlarý bulunmaktadýr. Ýlk yapýda endüstri, üniversite-
nin ürettiði bilgiden ve araþtýrma gücünden yararlanmadýðýndan kendi
olanaklarý ile üretim yapar. Böyle bir üretim süreci yenilikten uzak,  gele-
neksel üretim sürecidir. Buna karþýlýk ikinci yapýlanmada, endüstri üniver-
site ve araþtýrma enstitüleri iç içe olduðundan üretim süreci, yeni teknolo-
jinin yaygýnlaþma sürecini kapsamaktadýr. Türkiye, üniversite-endüstri
iliþkileri bakýmýndan bu iki fotoðrafýn birincisine daha yakýndýr. 

6 H.Yýlmaz
7 Yükseköðretim Kurulu Bütçe Plan Daire Baþkanlýðýndan alýnmýþtýr.
8 C.Yalçýn, Yükseköðretim Ar-Ge Altyapýsýnýn Modernizasyonu Projesi Fizibilite Etüdü,
1995-Ankara.
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Kaynak: Cengiz Yalçýn, age, s:15

Þekil 4 (a) Geliþmekte olan, (b) Geliþmiþ ülkelerde üniversite-iþ dünya-
sý iliþkisi

Üniversitelerimizin, iþ dünyasý ile iliþkilerin istenilen düzeyde bulun-
mamasý, mesleki ve teknik eðitimde yaþanan sorunlardan biridir. Yük-
seköðretim Kurulu ve üniversitelerimizin, iþ dünyasý ile bazý iþbirliði
protokolleri bulunmaktadýr. Bazý ortak toplantýlar düzenlemeye baþlan-
mýþtýr.  Ancak, iþ dünyasý ile iþbirliðinde  yeterli baðlantýlar kurulama-
mýþtýr. Bu durum, öncelikle iþ dünyasýnýn taleplerine uygun nitelikte
mezun yetiþtirmede ve iþ içinde eðitim yapmada sorunlara yol açmak-
tadýr.

Mesleki ve teknik öðretimde eðitim programlarýnýn oluþturulmasýnda,
iþ dünyasýnýn meslek elemaný istihdamýnda verdiði önceliklerin iyi bilin-
mesi gerekmektedir. Bu öncelikler, ülkelere ve yýllara göre deðiþmektey-
se de bu alanda yapýlan en son araþtýrmalar bazý ilginç sonuçlar içermek-
tedir. Þekil 5'de bu anlamda Almanya'da  yapýlan bir araþtýrmanýn sonuç-
larý verilmiþtir. Görüldüðü gibi, çekirdek beceriler, pratik deneyim, Ýngiliz-
ce, diploma notu ve Bilgisayar bilgisi ilk sýralarda yer alýrken doktora ve
yüksek lisans son iki sýrada yer almaktadýr. Bu sonuçlar, meslek lisesi çý-
kýþlýlarý lisans programlarýna yönlendirme eðiliminde ýsrar edenleri düþün-
dürmelidir. 

Ayný kapsamda ülkemizde yapýlan bir araþtýrmada, tercih edilen
mesleki öðrenim yetkinliklerde ilk altý sýrayý sýrasýyla; mesleki bilgi, öð-
renim düzeyi, iþ deneyimi, yabancý dil, yaþ ve bilgisayar bilgisi almak-
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tadýr.9 Ayný araþtýrmanýn bir baþka bulgusuna göre tercih edilen ilk beþ
davranýþsal yetkinlik: iletiþim, ekip çalýþmasý, geliþmeye açýklýk, anali-
tik düþünme ve problem çözmedir.

Kaynak: Quelle Access, 2 Haziran 2006

Sonuç

DÝE ve DPT tarafýndan yayýnlanan son verilere göre halen iþgücü-
müzün %7'si okur yazar deðil, %65'i lise altý eðitimli, %19'u lise-mes-
lek lisesi eðitimli buna karþýlýk yalnýz %10'u yüksekokul veya fakülte
mezunudur.10 Ýþ dünyasýnýn bu iþgücü  profili ile dünyanýn öteki ülkele-
riyle rekabet etmesi zordur. Çözüm, iþ dünyasýna  nitelikli meslek ele-
maný yetiþtirmek yani mesleki ve teknik eðitimi geliþtirmektir. Bu tercih,
yalnýz iþ dünyasýna deðil, Türkiye'nin genel eðitim sorunlarýnýn çözü-

9 Bursa Sanayisinin Ýþgücü Nitelik Tercihleri Araþtýrmasý, Aralýk 2006,  Coþkunöz Eðitim
Vakfý
10 DÝE, DPT. (1) HÝA, II.Dönem verileri.

Öncelik Derecesi
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müne de katký saðlayacaktýr.  Bu nedenle, mesleki eðitimin Türkiye için
önemi, geliþmiþ ülkelere göre çok daha büyüktür. 

Mesleki ve teknik eðitimi geliþtirmek için ilk akla gelen önlemler
aþaðýda sýralanmýþtýr:

  Öncelikle, üniversitelerin iþ dünyasý ile daha yakýn iþbirliðine gir-
mesi  gerekmektedir. 

  Mesleki eðitimin ortaöðretim kademesinde nitelik çok düþük. Ni-
telikteki düþüklük, sýnavsýz geçiþle yükseköðretime de yansýyor. Bu du-
rum önlenmelidir.

  Hem kaynak hem kadro açýsýndan, MYO'larla mesleki eðitimin or-
ta kademesi arasýndaki var olan oransýzlýk  giderilmelidir.

  Meslek yüksekokulu açmada, uygulama ve istihdam imkanlarý
olan merkezler tercih edilmelidir.

  MYO' lar için,  taþýmak istedikleri misyonla uyumlu bir yönetim bi-
çimi kurulmalýdýr.

  Üniversiteler, bünyelerindeki MYO' larý geliþtirmek için gösterdik-
leri çabayý arttýrmalýdýr.

  Öðretim elemaný seçiminde, sanayii deneyimi kriteri öne çýkarýl-
malýdýr.

  Öðretim elemaný yetiþtirmek için iyi donanýmlý Mesleki ve Teknik
Eðitim Fakültelerinden yararlanma yollarý araþtýrýlmalýdýr.

  Katsayý uygulamasýnýn, mesleki eðitimin önünde engel olduðu
görüþü gerçekçi görülmüyor. Ancak bu uygulamanýn, nitelikli öðrencile-
rin meslek liselerine yönelmesinde olumsuz etkiye yol açtýðý doðrudur.
Mesleki eðitime nitelikli öðrenci akýþý için asýl çözüm, bu eðitimin, iþ
dünyasýnýn eðilimleri ve dünyadaki geliþmeler doðrultusunda, daha bü-
yük kaynak desteði ile iyileþtirilerek cazip hale getirilmesidir.

  Bazý meslek lisesi mezunlarý, eðitimlerinin devamý niteliðindeki li-
sans programlarýnda  okumak istemektedirler.  Bu talebi karþýlamak
üzere, mevcutlarýn yanýnda uygulama aðýrlýklý yeni lisans programlarý-
nýn açýlmasý tartýþýlmalýdýr. Mesleki ve Teknik Eðitim Fakültelerine iliþ-
kin sorunun çözümü, bu yapýlanma kapsamýnda ele alýnmalýdýr.
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ÝÞ DÜNYASININ MESLEKÝ EÐÝTÝMDEN BEKLENTÝLERÝ VE ÝÞ
DÜNYASI AÇISINDAN MESLEKÝ EÐÝTÝMÝN ÖNEMÝ 

Hüsamettin KAVÝ*

YÖK'nun Sayýn Baþkaný,
Kurul Üyeleri, Deðerli Rektörler,
Kýymetli Konuklar,
Deðerli Öðretim Üyeleri,
Basýn Mensuplarý,

YÖK'ün düzenlediði uluslararasý mesleki ve teknik eðitim konferansýn-
da sizleri saygý ile selamlýyorum. Türk özel sektörünün bir temsilcisi ola-
rak beni bu konferansa davet ettiði için YÖK Baþkanlýðýna teþekkür edi-
yorum.

Deðerli Konuklar,

Bundan tam 9 ay önce 14-15 Nisan 2006'da Muðla Üniversitesi'nde
yapýlan II. Ulusal Meslek Yüksekokullarý Müdürler Toplantýsý'na da davet
edilmiþtim. O gün neler konuþtuðumuzu çok iyi hatýrladýðým gibi bana gön-
derilen "Sonuç Raporu"nda da önemli tespitler var. Büyük Önder Ata-
tark'ün Cumhuriyeti kurduðu 1923'ten günümüze, geride býraktýðýmýz 83
yýlda Türkiyemiz de ve dünyada büyük deðiþimler yaþandý. Ülkemizde si-
yasi iktidarlar ve bürokrasi eðitim ve öðrenim konusunda geliþen ve deði-
þen koþullara paralel çözümler ürettiler uygulamaya koydular. Milli Eðitim
Bakanlýklarý, ilgili kurumlar, 1980 sonrasý kurulan YÖK ve bürokrasi ülke-
mizin ihtiyaçlarýna ve ortaya çýkan gerçeklerine paralel kararlar aldýlar. Bu-
gün ülkemiz dünyanýn çeþitli kriterler açýsýndan 17-20 büyüklükteki ülkesi
haline gelebilmiþ ise bunu bu ülkenin kendi koþullarýnda kendi imkanlarý ile
eðittiði, yetiþtirdiði insanlarý ile baþarabilmiþtir. Yani sizlerin yetiþtirdiði in-
sanlar bunu baþardý. Gerçekleþtirdiðimiz bu sonuçlarýn yanýnda eksiðimiz,
gediðimiz, yanlýþýmýz yok mu, var hem de oldukça. Peki kimin bu eksikler,
hatalar? Baþarý, nasýl bizlerin ise eksikte hatada bizlerindir, bunlara çözüm
bulacak olan da gene bizleriz. 1960'lý yýllarýn hayat mecmuasýný çoðunuz
hatýrlarsýnýz. Derginin Baþyazarý Þevket Rado, bir yazýsýnda önemli bir ko-
nuyu tartýþmaya açýyor. Hangi ülkeye geliþmiþ ülke denir?

*Ýstanbul Sanayi Odasý Meclis Baþkaný
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Uzmanlar, ekonomistler, fikir önderleri konuyu yer altý yerüstü kaynak-
larý, eðitim standartlarý, milli gelir, velhasýl çok yönlü deðerlendiriyorlar,
sonuç da bir karara varýyorlar. Kendi problem ve sýkýntýlarýný, kendi insan-
larý ve bu insanlarýnýn ürettiði fikir proje ve uygulamalarý ile çözebilen,
aþabilen ülkeler, geliþmiþ ülkelerdir. Ýster "küresel gerçekleri" ile baþ et-
mek isteyin, ister AB tam üyelik yolunda bütün engellere raðmen yolumu-
za devam etmek isteyin, tek gerçek "rekabet gücümüzü" geliþtirmekten
geçer.

Muðla'da da ifade etmiþtim. Bizim ne altýn madenlerimiz var nede pet-
rol rezervlerimiz, ama bizim 5 milyonu yüksek öðrenimde toplam 20 mil-
yon eðitim gören gencimiz var. Eðer Cumhuriyetimizin 100. yýlýna, 2023'e
dünyanýn 10. büyük ülkesi olma hedefimizi gerçekleþtirmek istiyorsak, ya-
pacaðýmýz en önemli iþ, bu gençleri kýzlarý ile erkekleri ile çok iyi dona-
nýmlý. Ekonominin ve özel sektörün ihtiyaç duyduðu alan ve standartlar-
da yetiþtirmek ve hayata kazandýrmaktýr. Bu konuda hiçbirimizin farklý dü-
þünmediðine eminim.

Size kendimi tanýtmak istiyorum, ben 1972 ÝTÜ Ýnþaat Fakültesi me-
zunu bir mühendisim. 20 yýlý aþkýn süredir STK'larda oda ve birliklerde,
uluslararasý kurumlarda çalýþtým. Bugün ÝSO'da 8 yýllýk Yönetim Kurulu
Baþkanlýðýndan sonra 5 yýldýr da Meclis Baþkanlýðý ve ÝSOV Mütevelli He-
yet Baþkanlýðý yapýyorum.

2001 yýlýndan günümüze TOBB temsilcisi olarak TÜBÝTAK'ta bilim ku-
rulu üyesi olarak görev yapýyoruz. TR - AB Ekonomik Sosyal Karma Ýsti-
þare Komitesinde de 11 yýldýr iþveren grubu üyesi olarak TR-AB iliþkileri
sürecinde özel sektör ve sivil toplum adýna uðraþ veriyoruz. Neden bun-
lardan bahsetme ihtiyacý duydum? Artýk nereye odaklanmamýz gerektiði
konusunda resmi net olarak gördüðümüzü  zannediyorum. Ýnsan, eðitim-
li bilgili donanýmlý insan! Bilim, teknoloji ve yenilikçilikte "yaþam boyu öð-
renme" felsefesini benimsemiþ, demokrat, çoðulculuk ve katýlýmcýlýk ilke-
leri inanan " ben" in özünü kaybetmeden "biz" kültürünü baþaracak bir
gençlik Türkiye'yi hedeflerine adým adým taþýyacaktýr. Eðitim politikalarý-
nýn yalnýz ülkemizde deðil AB'de ABD'de Uzak Doðu'da, tek bir referansý
var artýk; küresel rekabet koþullarýna uyum saðlayacak, bütün dünya ile
iletiþim halinde yaratýcýlýk ve yenilikçiliði en üst düzeye çýkaracak insanlar
yetiþtirmek. Konferansýmýzýn baþlýðý da bunu zaten teyid ediyor. AB'den,
ABD'den deðerli konuklar var tüm dünya bu gerçeðin peþinde. "The
World is  Flat" dünya düzdür kitabýnda Thomas Friedmen, ABD'de dokto-
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ra çalýþmasý yapan gençleri milliyetine ülkesine bakmadan ABD'de kal-
maya ikna edelim diyor.

AB 2000 yýlýndaki Lizbon Zirvesi'nde 2010 yýlýnda ABD'nin rekabet gü-
cünü yakalamayý hedefliyor. Çin, Hindistan her gün yaptýklarý ataklar ile
hem dikkatimizi çekiyor, hem de düþündürüyor. Özellikle Hindistan, inanç,
düþünce, renk, ýrk kriterlerine deðil, insanýn bilgi, yetenek ve performan-
sýna bakýyor. Sorumluluk anlayýþýný, takým kültürüne uyumu ve ahlaki de-
ðerlerini esas alýyor. Hindistan'da gençler ülkelerine geri dönüyor. Lisan
hatta 1 deðil 1 + 1  ve  teknik eðitimdeki üstün nitelikleri ile bugün tüm
dünya ya servis veriyorlar.

Deðerli Konuklar,

Günümüzde artýk birçok þeyi azar azar bilen deðil, bir konuyu derinle-
mesine çok iyi bilen uzmanlara ihtiyacý var. 20 yýl önce böyle deðildi. Bir
gerçeði kabul etmek zorundayýz. Son yýllarda giderek artan bir þekilde "in-
san kaynaklarýnda" arz ve talep arasýndaki farklýlýk ve açýk büyüyor, ne-
den? MEB'leri ve YÖK'ün belirlediði kriterler ve hedefler doðrultusunda
ekonomiye, hayata sunduðumuz gençlerin nitelikleri ile iþ piyasasýnýn on-
lardan beklentileri giderek açýlmaya baþladý. Artýk daha ince ayar lazým,
bilgi ve sonuçlar, karar sürecine yansýmalý. Dünya Bankasý'nýn 2006 yýlý
baþýnda açýkladýðý "Türkiye Eðitim Sektörü" raporuna baktým. Türkiye eði-
time kamu olarak GSMH'nin % 4.5 kadar, özel þahýslar ise GSMH % 2.5'
u kadar. Yani toplam GSMH'nin % 7'si kadar eðitime para harcýyoruz. de-
mek ki, sorun kaynak  ayýramamakta deðil kaynaklarýn doðru kullanýlama-
masýndadýr. Bu oran OECD ülkelerinin çoðundan yüksektir. (% 5,2). Sa-
dece Danimarka ve ABD'de bu oran daha yüksektir.

T.C. Hükümeti ile AB arasýnda imzalanan Türkiye'de mesleki eðitim
sisteminin güçlendirilmesi projesi (MEGEP) kapsamýnda hazýrlanan "ye-
þil belge" çok önemli bir doküman olarak incelenmeli ve takip edilmelidir.
"Yeþil belge" çok önemli bir konuyu hiç bir tartýþmaya mahal býrakmaya-
cak þekilde ortaya koymaktadýr. Mesleki eðitim ve öðretim konusundaki
sorumluluk hayat "boyu öðrenme" yaklaþýmý ile birlikte, MEB ve YÖK'ün
yanýnda artýk iþverenin, çalýþanýn ve ilgili meslek öðütlerinin paylaþacaðý
bir sorumluluk alaný olmaktadýr. Yani artýk biz sanayicilere iþverenlere
meslek örgütlerine büyük bir sorumluluk düþmektedir. Artýk aradýðýmýz ni-
telikte insan bulamýyoruz diye þikayette bulunmak yerine, aradýðýmýz
meslek lisesi, myo mezunu ve lisans eðitimli mühendislerde hangi nitelik-
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leri aradýðýmýzý belirlemek ve bu doðrultuda bir eðitim öðrenim programý
uygulanmasýný saðlamak ve takipçisi olmak zorundayýz.

Büyük kaynak ayýrdýðýmýz "eðitim konusu" Türk ailesi için büyük bir
önem taþýr. Aile büyükleri de büyük bir özveri gösterirler.

Bu kadar masraf, bu kadar emek, çaba ve yýllar sonra gençlerimizin
geleceðe umutla bakmalarýný beraberce, hepimiz bilgi, deneyim ve katký-
larý ile baþarabiliriz.

Dünya Bankasý raporundaki tanýmý ile "eðitim sektörü stratejisi"nin te-
mel çerçevesini kýsa, orta ve uzun vade de yapýlmasý ve atýlmasý gereken
adýmlarýný belirleyecek, ilgili tüm sosyal paydaþlarýn katýlýmý ile gerçekleþ-
tirilecek bir "yürütme kurulu" oluþturulmalýdýr. Takip ve izleme,  yeni ihti-
yaçlarý gecikmeden belirlemek ve yol boyu rota düzenlemeleri kýsa vade
de yararlý olacaktýr. Aslýnda bu kurul gerçek anlamda AB standartlarýna
uygun bir "ekonomik sosyal konsey" olmamasýndan kaynaklanýyor. Eðer
Türkiye'de gerçek anlamda çok taraflý çoðulcu ve katýlýmcý bir esk mevcut
olsa, sadece eðitim stratejisini deðil, ülkemizdeki kutuplaþmalarý, gerilim-
leri, farklýlýklarý, asgariye indirmek, ortak çözüm yollarý bulmak kanaatim-
ce mümkün olabilir. AB ESK'leri 2. Dünya Savaþý'ndan beri en etkin sivil
platform olarak kullanýyor, Türkiye AB konusunda bu kadar kararlý bir sü-
reç izlerken hükümetimizi esk konusunda ayný kararlýlýkta görmüyorum.
Bana göre esk sihirli bir deðnek deðildir ancak taraflarýn birbirlerini dinle-
yebilecekleri, anlayabilecekleri ve ikna edebilecekleri AB'nin 5 önemli ku-
rumundan biri olup, tek sivil kurumdur. Eðitim sektörü stratejisi için yürüt-
me kurulu bu anlamda geçiþ sürecinde etkin bir enstürüman olabilir.

Deðerli konuklar, YÖK'ün deðerli yöneticileri, deðerli rektörler, hocalar.
Ýzin verirseniz biraz daha somut ve teknik konulara deðinmek istiyorum.
Türk sanayiinin nitelikli ara eleman ihtiyacý giderek artmaktadýr. Meslek li-
seleri ve myo'larýndaki eðitimin baþarýsý bu okullardaki eðitmenlerin kali-
tesi ve baþarýsý ile bire bir ilintilidir. Nisan 2006'dan günümüze yoðun bir
araþtýrma yapma fýrsatý buldum ve bu toplantý YÖK'ün web sayfasýnda
duyurulduðundan günümüze, bu güne kadar hiç olmadýðý kadar öneri, gö-
rüþ aldým. Gerçekten þaþýrtýcý bir geliþme idi. Türkiye'nin çok farklý köþe-
lerinden hiç tanýmadýðým insanlar bana ulaþtýlar, sýkýntýlarýný,  önerilerini
ilettiler. sanayiciler, öðretim üyeleri, öðrenciler bana ulaþtýlar, e-mailler,
notlar gönderdiler. Görüyorumki artýk çözümler ve çýkýþ yollarýný bulma-
mýz lazým,   sorunlarý erteleme þansýmýz yok. Bizim meslek liselerimiz ve
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myo'larýnda görev yapan öðretmenlerimizi biz Türkiye'nin çeþitli üniversi-
telerine yayýlmýþ 19 "teknik eðitim fakültesinden" 4 yýllýk bir lisans progra-
mý ile uygulamalý mühendislik paralelinde bir eðitiminden geçirerek hazýr-
lýyoruz. Aldýðým bilgilere göre "teknik eðitim fakültelerinden" mezun olan
"teknik öðretmenlerin sadece % 5 civarýndaki bir kýsmý öðretmen olarak
istihdam edilebiliyor. "Teknik eðitim fakülteleri"nin uluslararasý eþdeðer bir
statüsü yok. Bu mezunlarý bir fark dersleri tamamlanmasý ile "mühendis"
statüsüne kavuþturulamamasý nedeni ile (eðitim dýþýnda) piyasada iþ ara-
yan % 95 mezunlarýn büyük bir sýkýntý yaþadýðýný öðrendim. Hatta öðren-
diðime göre yeni "teknik eðitim fakülteleri" açýlmasý da düþünülüyormuþ?
Buradaki arz ve talep arasýndaki çok önemli fark, mezun için giderek eþ-
deðerliliði uluslararasý normlarda saðlamak, belki de çözüm bulunamýyor
ise, teknik eðitim fakültelerinin geleceðini stratejik anlamda deðerlendir-
mek lazým. Ýlgili tüm taraflar burada, bu çok önemli konuyu süratle ele al-
mak gerektiðini düþünüyorum. Meslek yüksek okullarý yöneticileri, meslek
lisesi mezunlarýnýn imtihansýz myo'larýna alýnmasýnýn son derece yanlýþ
olduðunu, düz liseden gelen öðrenciler ile aralarýnda ciddi nitelik farklarý
olmasý nedeni ile myo'larda istenilen eðitim standartlarýna ulaþýlamadýðý-
ný uzunca bir süredir dile getirirler. Burada 3 temel sorun ortaya çýkýyor.

Meslek liselerinde kaliyetiyi nasýl yükseltiriz. Unutmamalý artýk meslek
lisesi mezunlarý iþçi olabiliyor ve kalite çok önemli  ÝSOV teknik eðitim
merkezin de bu soruya cevap arýyoruz. Myo'larýna geçiþte nasýl bir seç-
me, deðerlendirme sistemi uygulanabilir. Esas lazým olan iþ gücü, teknik
yönden donanýmlý ve uygulama deneyimine sahip myo mezunlarý. Myo'la-
rý kaderin getirdiði bir sonuç olmaktan çýkarýp, özellikle tercih edilen bir
okul haline nasýl getirebiliriz. Eðer Türkiye'nin genel ve mesleki eðitim
standart ve uygulamalarýnda mesleki eðitim lehine bir iyileþtirme gerçek-
leþtirmez isek meslek eðitimindeki öðrenim oranýnýn % 40'lardan % 65'e
yükseltebilmek mümkün olamaz. Gençleri mesleki eðitime yönlendirebilir-
sek genel lise yükü de azalýr. Bu konuda hem meslek liselerindeki kalite-
yi artýrmak hem de ebeveynleri bu istikamette bilgilendirmek ve ikna et-
mek gerekmektedir. Burada bir konuyu daha dikkatine sunmak istiyorum.
Ýnsan kaynaklarý açýsýndan myo mezunlarý bugün geliþmiþ ülkelerin ol-
mazsa olmaz þartýdýr. Kanýmca myo mezunlarýnýn lise ve üniversite me-
zunlarý arasýndaki statüsü askerlik süreci açýsýndan da dikkate alýnmalý-
dýr. bu anlamda yapýlacak bir düzenleme myo'lara yönelik tercihleri de et-
kileyecektir. Neden lisans eðitimini tamamlamýþ olanlara tanýnan askerlik
süresi uygulanmasýn, en azýndan 8 - 16 ay arasý bir süre olamaz mý?
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Biraz önce söylediðim üzere Bologna Süreci'nin bir gereði olarak or-
taya çýkan MEGEP kapsamýndaki yeþil belge, biz özel sektöre büyük bir
görev vermektedir. Türkiye'nin çok çeþitli bölgelerinde kurulan osb'ler
mesleki  ve teknik eðitimin artýk ayrýlmaz bir parçasý olmak zorundadýr.

Deðerli yöneticiler, deðerli rektörler, deðerli hocalar. Yapýlan tüm ulus-
lararasý çalýþmalar, araþtýrmalar ve bunlarýn sonuçlarý eðitim sektörü stra-
tejisinin olmazsa olmaz ortaðýnýn özel sektör ve STK'lar olduðunu göster-
mektedir. Sizler, bu konuda ne düþünüyorsunuz gerçekten yapacaðýmýz
ortak çalýþmalarýn bize hedeflerimizi yeniden gözden geçirme ve iyileþtir-
me fýrsatýný vereceðini düþünüyorsanýz, öncelikle bir önerim var. Lüften
bulunduðumuz bölgede çevrenize bakýnýz, mezunlarýnýzdan, özel sektör
ve STK temsilcileri arasýndan Türkiye'nin geleceðine "eðitime" gönül  ve-
recek akýl bilgi ve deneyimi aktaracak insanlardan "danýþma kurullarý"
oluþturulabilir, onlarý stratejik arayýþlarýnýza ortak edebilirsiniz. Gerçekte
bu "danýþma kurullarý" 2007 yýlý itibarý ile baþlayan 7. ÇP programlarýnýn
en temel kurumu olan teknoloji platformlarýnýn da zeminini oluþturur. Sa-
nayi - üniversite iþbirliðinin baþlangýç aþamasýnda hedef önce bir araya
gelmektir. iþbirliði imkanlarý bilahare sorgulanmaya baþlar. Ýnanýyorum ki
danýþma kurullarý bu sürece önemli bir ivme katabilir. Türkiye'nin dýþ tica-
ret açýðý sizce nereye kadar sürdürülebilir. Türkiye daha yüksek katma
deðerli ürünler üretmek zorundadýr. Biz teknoloji, arge yenilikçilikte yeni
hedefler oluþturmak zorundayýz. Türkiye doktora öðrencisi sayýsýný, bilim
adamý sayýsýný artýrmak ve sanayi ile daha yakýn iç içe çalýþmasýný saðla-
mak zorundadýr.

Bu hedefe yönelik öðretim üyelerinin sanayi ile daha esnek ve reka-
betçi bir yapý da iþbirliði yapabilmesi için YÖK yasasýnda bazý düzenleme-
ler yapýlmasý gerektiðini düþünüyoruz. elde edilen fayda öðrenci-asistan-
akademisyen makul bir pay alabilmeli ve bu katký sicilinede yansýmalýdýr.

Küresel gerçekler her alanda rekabeti zorunlu kýlýyor. Sanayide de -
üniversitede de. Doktora tez projeleri artýk özel sektörün arge projelerinin
özü olmalýdýr. Bu faaliyetler siciline de yansýmalý. ÝSO - ÝTÜ böyle bir pro-
jeyi hayata geçirmeye çalýþýyor. Böylesine önemli bilimsel çalýþmalar mut-
laka ekonomik deðere dönüþtürülmelidir. 6. ÇP'de üniversitelerimiz ve sa-
nayi genelde ayrý ayrý çalýþtý, projeler üretti. 6. ÇP'den 60 - 65.10   Euro
bir proje desteði saðladýk, ancak bugün 500 kurum 2000 civarýnda Türk
araþtýrmacý 2.10  Euro'luk projenin ortaðýdýr. Ýnanýyorum ki 7.ÇP'de çok
daha önemli atýlýmlar yapacaðýz.
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Deðerli hocalar, deðerli konuklar,

Asýl olan 7. ÇP programýndaki projelerimize ne kadar mali destek al-
dýðýmýzdan çok bu projelerin nasýl bir ekonomik deðere dönüþeceðidir.
Unutmayalým bugün gsm telefon sistemi ve gelinen nokta AB ÇP'lerinin
bir ürünüdür. TÜBÝTAK 2006 yýlýnda taral kapsamýnda akademik projele-
re 138.10   ytl, sanayii de 128.10  ytl kaynak aktarmýþtýr. Bilim teknoloji ar-
ge yenilikçilikçe biz yolun çok baþýndayýz. 7. ÇP'de daha önemli adýmlar
atmayý umud ederken, en önemli beklentimiz sanayi - üniversite ortak
projelerinin giderek artýrýlmasýdýr. Þimdi sizlerle temel bir düþüncemi pay-
laþmak istiyorum. Daha orta uzun vadeli bu stratejik projeyi tartýþmaya
deðer buluyorum. Artýk daha fazla zaman kaybetmeden DPT, Hazine ve
ilgili taraflar ile Türk özel sektörü ve STK'lar bir araya gelerek önce türk
sanayi stratejisini oluþturmalýdýr. Türkiye'nin rekabetçi üstünlükleri bölge-
sel farklýlýklarý, hangi bölgede, hangi sektörün teþvik edilmesi gerektiðini
ortaya koymalýdýr. Ýþte bu temel strateji orta ve uzun vade de hangi böl-
gede, hangi nitelikte insan kaynaðýna ihtiyacýmýz olacaðýný ortaya koya-
caktýr. Bir taraftan esk veya yürütme kurulunda kýsa vadeli sorunlara çö-
züm ararken orta ve uzun vadeli perspektifi de gözden kaçýrmamaya
özen göstermeliyiz. Proje bir bütündür ve Cumhuriyetimizin 100. yýlý 2023
artýk çok yakýndýr. "Biz" kültürü ve takým anlayýþý her türlü zorluklarýn üs-
tesinden gelebilecek güçtür. Geliþmiþ ülke olmak elimizdedir. Ýnanalým,
çalýþalým. Konferansýn hayýrlý ve yararlý olmasýný diliyor, YÖK'ü kutluyor,
hepinize saygýlarýmý sunuyorum.
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MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ULUSLARARASI UYGULAMALAR 

Oturum Baþkaný:  Prof. Dr. Aybar Ertepýnar*

Bu oturumda mesleki ve teknik öðretim konusunda iki Batý ülkesinden
konuþmacýlarýmýz var. Deðerli konuklarýmýz konuyla ilgili olarak  Ýngiltere,
Kanada ve ABD'deki iþleyiþi bizlere aktaracaklar.  Ýlk konuþmacýmýz  Ýn-
giltere'den   (Birleþik Krallýk),  Dudley College Baþkan Yardýmcýsý Victor
Reid bize Ýngiltere örneði hakkýnda bilgi verecek. Ardýndan ABD ve Kana-
da örneði ile ABD Ryerson Üniversitesinden Prof. Dr. Sam Mikhail** mes-
leki ve teknik eðitim konusunda Amerika Birleþik Devletleri ve Kanada'da-
ki iþleyiþ hakkýnda bizleri bilgilendirecek. 

Sözü Ýngiltere'den aramýza katýlan sayýn Victor Reid'e veriyorum.

Victor Reid: Sayýn Baþkan, YÖK üyeleri, hanýmefendiler, beyefendi-
ler, bana bugün burada konuþma fýrsatýný verdiðiniz için Ýngiltere deneyi-
mini anlatmamý saðladýðýnýz için size çok teþekkür etmek istiyorum. Ben
Ýngiltere'deki mesleki ve teknik eðitim alanýnda çalýþan biriyim. Çalýþma
alaným gereði endüstrilerle, iþverenlerle ve çalýþanlarla  çeþitli iþ iliþkileri
içerisine giriyor, bundan da çok ilginç deneyimler elde  etme, gözlemler
yapma fýrsatý buluyorum.  Endüstri ve iþverenlerle birlikte çalýþmak ger-
çekten çok büyük fýrsatlarý beraberinde getirmektedir. Bu fýrsatlar bu alan-
da eðitim veren kiþi ve kuruluþlara yönelik olmaktadýr. Ama bunun yaný sý-
ra bazý zorluklarý da beraberinde getirmektedir. Fýrsatlar aslýnda oldukça
basit. Hem iþverenlerle hem çalýþanlarla birlikte çalýþýyoruz. Beceriler ko-

*  Yükseköðretim Kurulu Baþkanvekili
** Prof. Dr.  Sam Mikhail, lisansýný  Kahire'de 1963 yýlýnda tamamladý. Daha sonra Ka-
nada'da, Toranto Üniversitesinde 1968 yýlýnda yüksek lisansýný tamamladý. Prof. Mikhail
yine ayný üniversiteden, 1995 yýlýnda karþýlaþtýrmalý uluslararasý eðitim konusunda dok-
torasýný aldý.  Bu konu (karþýlaþtýrmalý eðitim)  bizim için çok deðiþik ve ilginç bir konu.
Mikhail, 1966- 81 yýllarýnda Kanada'da Ryerson Üniversitesinde profesör ve koordinatör
olarak elektrik ve bilgisayar mühendisliði bölümünde çalýþtý. 1981- 85 yýllarý arasýnda ay-
ný bölümün, bölüm baþkan yardýmcýlýðýný yaptý. 1985- 2000 yýllarý arasýnda Ryerson Üni-
versitesi'nde Ryerson Ýnternational Asosie direktörlüðünü yürüttü.  Halen ayný Üniversi-
tede  profesör olarak çalýþýyor. Aslýnda bizde profesör unvaný hayat boyu bizimledir.
Onun için ben Dr. Mikael'e emekli de olsanýz zaten o iþi yapmaktan kurtulamazsýnýz di-
yorum. Bunun yanýnda da Toranto Üniversitesi'nde lisansüstü okulda, yani bizde enstitü
olarak geçen bölümde kýsmi profesörlük yaptý ve uzman danýþmanlýkta öðrenme için
uluslararasý statüde çalýþtý. 1988'den günümüze Dünya Bankasý'nýn eðitim danýþmanlýðý-
ný yapýyor. Bu kapsamda 20 ülkede ve Kanada'da çalýþmalar yürüttü. Kendileri þu anda
da Dünya Bankasý desteði ile aramýzdalar. 
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nusunda bir farklýlýk ve çeþitlilik yaratmaya gayret ediyoruz. Ama zorluk-
lara baktýðýmýz zaman, iþverenlerle çalýþmak biraz daha zor olabiliyor.
Sürece ve iþleyiþe iliþkin birtakým baskýlarla karþýlaþabiliyoruz. Ýþin bazý
öncelikleri oluyor ve  öyle zamanlar oluyor ki günde 24 saat  ve haftada 7
gün kesintisiz çalýþmak gerekiyor. Ama tabi ki burada eðitimin ve ihtiyaç-
larýn önemi oldukça büyük ve bu sunu içerisinde ben sizlere bir yaklaþým-
dan bahsedeceðim. Bu yaklaþým, yenilikler peþinde koþanlarýn iþveren-
lerle birlikte çalýþmak üzere geliþtirdikleri bir yaklaþýmdýr. Bu yeni yakla-
þýmdan yola çýkarak  mesleki ve teknik eðitim  konusundaki bu sunumu
yapacaðým. 

Mesleki ve teknik eðitimi iþverenler baðlamýnda deðerlendirecek olur-
sak; öncelikli bir vizyonla baþlamamýz gerekiyor. Bu vizyon birkaç sözcük-
le þu þekilde ifade edilebilir. Bu, mesleki ve teknik eðitimin geliþtirilmesi iþ-
verenlerle baðlantýlandýrýlmasý, iþverenlerin ve münferit öðrenim ihtiyaçla-
rýnýn mesleki eðitim öðretim merkezine yerleþtirilmesi için çok önemlidir.
Bu þekilde global ekonomide güçlü bir performansý destekleyecek son
derece nitelikli iþ gücünün geliþtirilmesi, sizlerin de göreceði gibi  oldukça
basit görülmektedir.  

Mesleki eðitim öðretim sisteminin kilit çýktýlarý üç þekilde ifade edilebi-
lir. Bunlardan biri mesleki eðitim ve öðretimin iþletmeler için kullanýlmasý.
Yani iþletmelerin global ekonomi içerisinde  çok daha fazla rekabet gücü-
ne sahip olabilmesi. Ýkincisi, mesleki eðitim ve öðretimin insanlarýn kulla-
nýmýna sunulmasý, vatandaþlara bu yönde   beceri ve bilgi kazandýrýlma-
sý. Üçüncü kilit çýktý ise mesleki eðitim öðretimin toplumlar için faydalý ol-
masý noktasýnda yoðunlaþmaktadýr. Böylece katsayý süreci sürdürülebilir
toplumlarýn yaratýlmasý ve geliþtirilmesi  saðlanabilir. Bu sayede ekono-
mik unsurlarýn yalnýzca belli gruplarýn, toplumsal kesimlerin kullanýmýna
deðil, herkesin kullanýmýna sunulmasý mümkün olabilir.  Bunlarýn gerçek-
ten çok önemli olduðunu görüyoruz. Çünkü globalleþen ekonomide yerel
istihdam olanaklarýnýn yaratýlmasý büyük önem taþýmaktadýr ve bu da
mesleki ve teknik eðitimin geliþtirilmesiyle yakýndan iliþkilidir. Güçlü bir
ekonomik performansýn yaratýlmasý açýsýndan da  bunun yine büyük bir
önem arz ettiðini ifade edebiliriz. Mesleki eðitim öðretimin geliþtirilmesine
dahil olan  kuruluþlarýn önceliklerine baktýðýmýz zaman üç temel tema gö-
rüyoruz. Bunlardan biri temel standartlarýn geliþtirilmesi. Bunlar, kaliteye
eriþilebilirlik, yanýt verilebilirlik ve güvenilirliðinin geliþtirilmesidir.  Bu, ayný
zamanda  mesleki eðitim ve öðretiminin yükseköðretimle baðlantýlandýrýl-
masýný da gerektirmektedir.
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Ýkinci olarak, eðitim kurumlarýnýn yetenek, yeterlik  ve kapasitelerinin
geliþtirilmesi ve bu eðitim kuruluþlarýnýn mesleki eðitim ve öðretim konu-
sundaki tariflerinin yerine getirilmesine yardýmcý olmak. Bunun yaný sýra
iþletmelerin, bireylerin ve toplumlarýn hem esnek hem de kapsayýcý bir þe-
kilde ihtiyaçlarýnýn desteklenmesi gerekmektedir. Ýngiltere açýsýndan bak-
týðýmýz zaman, bizim de kýsmen ele aldýðýmýz, dolayýsýyla da  ele alma-
mýz gereken konularýn özünü sizlerle paylaþmak istiyorum. 

Özellikle iþveren odaklý mesleki eðitim ve öðretim müfredatýna baktý-
ðýmýzda, iþverenler, iþçilerini  teknik yükseköðrenim kurumlarýna gönder-
mek istemeyebiliyorlar. O yüzden eðitimin iþ yerinde verilmesi  çok büyük
önem taþýyor. Yeni teknolojilerin kullanýlmasý yine bu alanda çok büyük
önem taþýmakta. Bunlardan biraz sonra sözedeceðim. 

Ýngiltere baðlamýnda baktýðýmýzda çok çeþitli bir iþgücünün olduðunu
görüyoruz. Özellikle Doðu Avrupa'da bizim, bu eðitimi vermek için aldýðý-
mýz personelin yine gerekli eðitime sahip olmasý  lazým. Çünkü Ýngilte-
re'de  iþgücünün çok çeþitli özelliklere ve niteliklere sahip olduðunu biliyo-
ruz. Burada mesleki eðitim ve öðretim baðlamýnda kilit baskýlarý özetle-
mek istiyorum. Özellikle önümüzdeki yýllarda karþýmýza çýkacak bazý bas-
kýlar üzerinde durmak istiyorum. Bir kez daha vurgulayayým ki yeterli yet-
kinliklere sahip bir iþgücünün olmasý gerekiyor. Burada özellikle de mes-
leki eðitim ve öðretim beceri stratejisinin geliþtirilmesi gerekmektedir. Bu
stratejiyi sunacak kimseler olmalý. Mesleki eðitim ve öðretim sektörünün
içerisinden beceride nitelikli kiþilerin çýkmasý ve bu geliþmelerin saðlan-
masý gerekmektedir. Aslýnda bu biraz da altyapýya baðlý. Bunun yaný sýra
açýk stratejilerin belirlenmesi, özellikle þu anda nerede olduðumuz ve ge-
lecekte nerede olmak istediðimizle ilgili olarak açýk stratejilerin mutlaka
elimizde olmasý gerekiyor. Bu aþamada aslýnda burada yapmak istediðim
þey, sade ve basit bir þekilde makro görünüþü kilit temalar ve kilit öncelik-
lerle ilgili olarak özetlemeye çalýþmaktýr. Bu özelikle de mesleki eðitim ve
öðretim strateji geliþtirme sürecidir. Burada mesleki eðitim ve öðretim  po-
litikasý ve altyapýsý vurgulanmasý gereken önemli bir noktadýr. Bunun bir
parçasý olarak yerel yönetimler gerçekten bu alanda çok büyük önem ta-
þýyor, merkezi hükümetin yaný sýra çok büyük bir rol oynuyorlar. Biz bura-
da yeterliliklerden bahsediyoruz,  geliþmiþ becerilerden sözediyoruz.
Bunlar birbirinden ayrý mýdýr, yoksa birbirini tamamlayýcý olarak mý görül-
melidir? Öncelikle bu noktada bir karara varmamýz gerekir.  
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Açýk bir þekilde mesleki eðitim ve öðretim deðerlendirme ve akreditas-
yon yapýsýnýn olmasý gerekiyor. Deðerlendirme stratejisinin ulusal esasta
tanýnmasý gerekiyor. Akreditasyona baktýðýmýz zaman, buradaki mezun-
larýn bu süreçten geçmesi gerekiyor. Bunun yaný sýra kapsamlý bir kalite
güvence temeli olmalý. Gerekli denetim ve düzenlemelerin yapýlmasý ge-
rekmektedir. Denetim ve düzenlemelerin farklý kuruluþlarýn karþýlaþtýrýl-
masý biçiminde de yapýlmasý gereklidir. Eðitim kurumlarýyla diðer kurum
ve kuruluþlar arasýndaki benzerlik ve farklýlýklara bakmak lazým. Bunlarýn
ortak noktalarýna baktýðýmýz zaman mesleki eðitimin  yüksekokullarda ya
da yükseköðretim kurumlarýnda  münferit biçimde gerçekleþtirildiði dikka-
ti çekiyor. Bu unsurlarýn ve ortak konularýn geliþtirilmesi sayesinde ulusal
organlar, ulusal kuruluþlar çok daha kuvvetli bir þekilde etkin mesleki eði-
tim, öðretim programlarýnýn yapýlarýný geliþtirip, entegre edebiliyor. Bu sa-
dece iþverenler için önemli bir þey deðil. Çünkü onlar bir iþgücüne ihtiyaç
duyuyorlar. Bunun yaný sýra bu sistem içerisinde bulunan kiþilere, daha
farklý çalýþmalar yapýlarak yüksek öðretime geçme fýrsatlarýnýn yaratýlma-
sý saðlanýyor.

Ýngiltere'deki yapýdan bahsederken öncelikle buradaki baðlamý anlat-
mamýz gerekiyor. Ýngiltere'deki yükseköðretim sisteminin yapýsýný anlat-
mamýz  için de bir resim çizmemiz gerekiyor. Ýngiltere'deki yükseköðretim
sisteminin yapýsýyla ilgili olarak benim çizdiðim resim de bu. Bir tarafta
yükseköðrenim okullarý var. Diðer tarafta ise daha yükseköðrenim siste-
mi, yani üniversiteler var. Hepsinin üstünde Eðitim ve Beceriler Bakanlýðý
yer almaktadýr. Yükseköðretim kuruluþlarý, yükseköðretim okullarý ve üni-
versiteler doðrudan Yükseköðrenim Finansman Konseyine baðlýlar ve bu
konsey hem lisans hem de lisansüstü programlarda finansman saðlýyor.
Bu yükseköðrenim kuruluþlarý eðer araþtýrma yapýyorlarsa bu iþleyiþ ayrý
bir kuruluþ tarafýndan yürütülüyor, bu da Yükseköðrenim Araþtýrma Kon-
seyi olarak adlandýrýlýyor. Bu konsey gerek teknoloji gerekse  sosyal bi-
limleri  alanýnda araþtýrma yapan üniversitelere destek veriyor. Bir de üni-
versite sektörü var. Hem lisans hem de lisansüstü yeterliliklerde yardýmcý
oluyor. Bunun yaný sýra baþlatýlan araþtýrma projelerini, eðer stratejik öne-
me sahiplerse bunlarý yürütüyor. 

Aslýnda üniversite sektörünün kendisine yeterli olduðunu görüyoruz.
Kendi kendine  yönetim ve kendi kendine geliþim söz konusu bu sektör-
de. Eðer, daha da yüksek olan eðitim sektörüne bakacak olursak, benim-
ki gibi kuruluþlar var. Bu Öðrenme Becerileri Konseyi tarafýndan finanse
ediliyor. Bizim finansmanýmýzýn yüzde 90'ýný bu konsey saðlýyor. Ýþgücü
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yeterliliklerinin ve becerilerinin temin edilmesi açýsýndan da bu konsey
önemli bir rol oynuyor. Destek almak için tabi ki ulusal önceliklerin mutla-
ka dikkate alýnmasý gerekiyor. Bunun yaný sýra yeterlilikler ve müfredat
otoritesi var. Buradaki yeterlilikler harici olarak akredite ediliyor. Biz kendi
yeterliliklerimizi kendimiz akredite etmiyoruz. Öðrenme ve Beceriler Kon-
seyi tarafýndan yönlendiriliyor. 

Bu arada kendi kuruluþumdan bahsedecek olursam özellikle dördün-
cü, beþinci yýllarda  çok fazla yeterlilik temin ediliyor. Ve iki kanaldan fi-
nansman akýþýmýz var. Birincisi Öðrenme ve Beceriler Konseyinden geli-
yor. Diðeri ise Yükseköðrenim Finansman Konseyinden geliyor. Eðer, Ýn-
giltere'deki mesleki eðitim ve öðretim sistemine bakacak olursak, daha
önceden ifade ettiðim gibi bizim sunduðumuz yeterlilikler bir kuruluþ tara-
fýndan akredite ve finanse ediliyor. Bu beceriler ve eðitim departmanýnda,
ulusal olarak tanýnan ve kabul edilen çerçeve var. Biz, bunlara Öðrenme
ve Beceriler Konseyi aracýlýðýyla ulaþýyoruz. Buradan birinci ile üçüncü
seviyede yeterlilik temin ediliyor. Eðer, Yükseköðrenim Finansman Kon-
seyinden finanse edilemiyorsa bazen dördüncü ve beþinci seviyedeki ye-
terlilikler de temin edilebiliyor.  

Eðer yeterlilikler ve müfredat otoritesine bakacak olursak, bizim sun-
duðumuz yeterlilikler kendisi tarafýndan temin ediliyor diyebiliriz. Burada
endüstri için, endüstri tarafýndan yürütülen yeterlilikler dýþýnda kalan bir
kuruluþ, yeterlilik verme organý tarafýndan kontrol ediliyor. Bunun yaný sý-
ra sektör becerileri konseyleri var. Bunlar bizim istediðimiz becerilerdir. Bu
endüstri kollarý içerisinde bu konseylerde yeterlilik verme organlarýyla bir-
likte çalýþýyor. Bu ikisi birlikte çalýþarak bir dizi yeterlilikler geliþtiriyorlar.
Bu, endüstrinin ihtiyaçlarýný karþýlamaya dönük bir iþleyiþ. Bu þekilde, ye-
terliliklerin ulusal gündem çerçevesinde temin edilmesine çalýþýlýyor. 

Burada önemli olan unsurlardan biri de kendi yeterliliklerimizi sunuyor
olmamýzdýr. Daha önce de ifade ettiðim gibi yeterliliklerin temin edilmesi,
yerel ve bölgesel seviyede farklýlýk gösteriyor. Biz, Eðitim ve Beceriler De-
partmanýyla ulusal bir kuruluþ olarak, muhatabýz. Ancak, bunun yaný sýra
ayrý bir kuruluþ da var. Bu Bölgesel Kalkýnma Ajanslarý. Ýngiltere'de dokuz
tane var. Bu ajanslar sektör beceriler konseyleri ve öðrenme beceriler
konseyleri ile birlikte çalýþýyorlar. Bu þekilde yeterliliklerin birbiriyle uyum-
lu olmasýný saðlýyorlar. Finansmanýn da bu þekilde gerçekleþtirilmesini
saðlýyorlar. 
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Aslýnda karmaþýk bir yapý gibi görünebilir, ama bu sistem  çok iyi þe-
kilde çalýþýyor ve çok iyi sonuçlar veriyor. Yani biraz da Ýngiltere'deki mes-
leki eðitim ve öðretim sektörünün ayrýntýlarýna inecek olursak, Alman-
ya'daki sistemi de göreceksiniz daha sonra ama, bir tarafta iþverenler var.
Kendi eðitimlerini iþ yerinde veriyorlar ve iþveren tarafýndan organize edi-
liyor, iþ yerinde sunuluyor. Bir eðitim çerçevesi var. Ýþyerindeki denetçiler
tarafýndan denetleniyor. Ve iþ baþýnda performans deðerlendirmesi yapýl-
yor, ama diðer taraftan mesleki eðitim ve öðretim yapýsý var ve mesleki
eðitim öðretim yüksekokullarý tarafýndan gerçekleþtiriliyor. Mesleki eðitim
kuruluþu içinde yapýlan bir eðitim. Bu, özel ya da kamu kuruluþu olabilir.
Sýnýf ücreti, ders ücreti var. Ve öðretmenlerle bir anlaþma yapýlýyor. Esas
olarak bu kullanýlýyor. Eðitim yüksekokul öðretim elemanlarý tarafýndan
veriliyor. Ve harici ve dahili olarak denetim gerçekleþtiriliyor. Yani, her iki
þekilde mesleki eðitim ve öðretim programlarý sunulabiliyor. Eðer, sonuç-
larýna ve performans beklentilerine bakacak olursak, bireyin kendi baþýna
yapamadýðý sonuçlarý elde etmesini saðlýyor. Gözlem yapýlýyor, sorular
soruluyor, dýþtan denetlenildiði için çeþitli testler yapýlabiliyor. Bilgiler ve
beceriler vurgulanma aþamasýna geçebiliyor. 

Burada bir de mesleki eðitim ve öðretim yapýsý içerisindeki Ýngiltere
modelinden bahsetmek istiyorum. Ýþyerinde öðrenci, müþteri, iþveren hep
birlikte nasýl bir bütün oluþturuyor, nasýl beceriler elde ediyorlar, nasýl bil-
gi elde ediyorlar. Becerilere baðlý olarak tanýmlanmýþ bir eðitim programý
var ve teknik eðitim kurumundan veriliyor. Özellikle pratik becerilerin eði-
timi söz konusu oluyor ama bunun yaný sýra online olarak da eðitim tek-
nolojisi var. Bunu yapmamýzýn nedeni eðitimini daha esnek biçimde ve or-
tamda saðlanmasýdýr. Çünkü, bazý öðrenciler kurslara gelmekte zorluk
çekebiliyorlar, dolayýsýyla online eðitim teknolojilerine çok fazla yatýrým
yapmýþ durumdayýz. Ama bu aslýnda karma bir yaklaþým. Hem online tek-
nolojiler kullanýlýyor, hem de geleneksel sýnýf ortamýndaki sýnýf unsurlarý
kullanýlýyor. Bazen iþyerlerinde eðitimler gerçekleþtirilebiliyor. Öðrenciler
beceri ve bilgi edinme programlarýnýn hemen sonrasýnda  bir deðerlendir-
meye tabi tutulabiliyorlar ve seviye alabiliyorlar. Burada bizim mesleki de-
ðerlendirme yolu dediðimiz yolu izliyorlar ve buradaki yeterlilikler ve yete-
nekler test ediliyor. Öðrencilerin portföyleri test ediliyor, deðerlendiriliyor.
Daha da önemlisi baðýmsýz, doðrudan gözlemle, bu performans deðer-
lendirmesi gerçekleþtiriliyor. Bazen öðrencilere sunum yaptýrýlýyor ve da-
ha sonra bu sunumlarýyla  deðerlendiriliyorlar. Ama bazýlarý doðrudan da
deðerlendirilebiliyor. Her iki sistem bazen eþ zamanlý ve birbirini tamam-
layýcý olarak da sürdürülebiliyor. Ýþverenlerin katýlým yasasýna baktýðýmýz
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zaman bu gerçekten konferansýn konusuna da uyan bir konu, Dudley Ko-
leji gerçekten çok geniþ bir kolej. 6000 kadar öðrencisi var. Bunun 1600'ü
tam zamanlý olarak çalýþýyor. Bunun yaný sýra geleneksel akademik alt se-
viye yaklaþýmýný benimsiyoruz. Yani koleji bir çýkýþ noktasý olarak kullan-
mak isteyenler, bunu yapabiliyorlar. Ýþverenlerin buna doðrudan katýlýmý
söz konusu olabiliyor. Ama iþveren kolejin dýþýnda duruyor. Aslýnda bunun
nedeni de oldukça basit. Ýngiltere'deki müfredat programý eylülde baþlý-
yor. Haziranda bitiyor ve akademik personel eylülden hazirana kadar aka-
demik takvime göre çalýþýyor. Yani bir iþveren kasým, aralýk, ocak ayýnda
koleje gelip, belirli bir eðitim ihtiyacýný söylediðinde eriþim açýsýndan çok
zorluk yaþýyoruz. Ve eðitim elemanlarýnýn, öðretim görevlilerinin bulunma-
sý açýsýndan da çok büyük zorluklar yaþanýyor. Ama bütün bu zorluklara
karþýn iþverenlerin kolejdeki eðitim sürecine dahil edilmeleri için gerekli
çaba da harcanýyor. Bununla ilgili birimlerimiz de var. Örneðin, iþgücü ge-
liþtirme kolumuz  bu yönde iþlev görüyor.  Bu iþgücü geliþtirme stratejile-
ri çok açýk bir þekilde kullanýlabiliyor ve geliþtirilebiliyor. Bazen yerel top-
lumsal gruplardan da yararlanýlabiliyor. Onlar bizim adýmýza bu yeterlilik-
leri geliþtiriyorlar. Çünkü onlar, toplumla ya da belirli bir endüstriyle koleje
göre çok daha iyi bir baðlantýya sahip olabiliyor. 

Bunun yaný sýra iþverenlerle birlikte çalýþabiliyoruz. Toplumsal ve eko-
nomik jenerasyon yine çok önemli bir yere sahip. Global ekonomiye de
biz fayda saðlamak istiyoruz. Herkes için fayda saðlamak istiyoruz. Sade-
ce bir grup için deðil. Dolayýsýyla ekonomik, toplumsal jenerasyon eðiti-
min kullanýlmasýyla, altyapýnýn kullanýlmasýyla geliþtirildiðinde, bu yerel
insanlar için yerel esasta çok fazla fayda saðlamaktadýr. 

Diðer tarafa baktýðýmýzda önemli olan unsurlardan biri de yine konfe-
ransýn konusuna uygun olduðunu düþündüðüm Mesleki Eðitim Merkezi
ya da COVE'dir. COVE aslýnda Ýngiliz Hükümetinin geliþtirdiði bir giriþim.
Buna göre mükemmelliyet merkezleri oluþturuluyor. Eðitim ve iþgücü des-
teði saðlanýyor. Beceriler geliþtiriliyor. Bunun diðer taraftan yansýmalarýn-
dan bir tanesi de ön lisans derecelerinin ve diplomalarýnýn verilmesi. As-
lýnda bu önlisans dereceleri yüzde 50 iþyeri esasýnda verilen programlar
ve diplomalar. O yüzden iþverenin katýlýmýný gerektirmekte. Birkaç dakika-
nýzý alarak COVE' dan bahsetmek istiyorum. Wellcontry 27 25’ten gel-
mekte. Wellcontry'den gelmesinin nedeni sanayi devrimi sýrasýnda bura-
da çok aðýr sanayi bulunuyordu.  Geceleri çalýþýlan, kömür madenlerinin
bulunduðu bir yerdi burasý. Bizim uzmanlýðýmýz mühendislik alaný. Ben
kendi kurumumda yönetici olarak görev yapýyorum, ama ayný zamanda
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da beþ ayrý kolejin baþkan yardýmcýsýyým. Mühendislik Fakültesinin baþ-
kan yardýmcýsýyým. 6000 öðrencimiz var. Bunlardan 1500'ü  tam zamanlý
olarak mühendislik alanýnda uzmanlýklarýný alýyorlar. Ýþverenler aslýnda
markanýn ne kadar önemli olduðunun farkýndalar. Örneðin Coca Cola
markasý çok önemli. Biz de burada bir marka yaratmaya çalýþýyoruz.
Çünkü ulusal bir bütçe programý yaratmaya çalýþýyoruz ve  belirli bir uz-
manlýða sahip olsun istiyoruz. Mühendislik alanýnda belirli bir alanda uz-
manlaþsýn istiyoruz ve ulusal mükemmeliyet merkezleri oluþturmaya çalý-
þýyoruz. Bunlarýn desteklenmesini saðlýyoruz. Biz iþlemler ve eðitim ihti-
yaçlarý için tek bir baðlantý  merkezinin oluþturulmasýný amaçlýyoruz. Da-
ha sonra bunu  yerine getirebilecek ortaklardan faydalanýyoruz. Çok kali-
teli kaynaklarýmýz var. Bunun yaný sýra teknolojilere yatýrým yapmamýz için
ek finansman da bize temin edildi. Esnek üretim tekniklerine yatýrým yap-
mamýz için de ek finansman saðlandý. Biz iþyerlerinden  bazý  kiþilerle ve
de kendi personelimizle birlikte çalýþýyoruz ve akredite, yeterlilikler bu þe-
kilde temin ediliyor. Kaynaklarýmýzý en iyi þekilde kullanýyoruz. Mühendis-
lik kaynaklarý, doðasý gereði çok pahalý oluyor. Biz ikili bir ortam sayesin-
de alýyoruz ve bunu að içerisinde kullanmaya çalýþýyoruz. Ben bu beceri-
leri nasýl geliþtirdiðimizle ilgili olarak sizlere örnek de verebilirim. Eðitim
dýþý destekler için kurumsallýk desteklerinden faydalanýyoruz. Eðer bize
destek verebilecek baþka bir kuruluþ varsa, onlardan da faydalanýyoruz.
Örneðin,  kuruluþlara yardýmcý olan bir organizasyon var, bize destek ve-
riyor. Bir de eðitim akademileri var. Bunlar kolejlerde deðil,  iþverenlerin
tesislerinde, eðitim veriyorlar. iþverenin tesisinde olmasýnýn nedeni, aslýn-
da daha çok bizim taahhütlerimizin halka sunulmasý, kamuoyuna sunul-
masý anlamýna da geliyor. Biz kolejin tesislerine deðil, iþverenin tesisleri-
ne yatýrým yapýyoruz. Bunun yaný sýra üniversite tarafýndan akredite edil-
miþ ön lisans diplomalarý da veriyoruz. Eðer bir örnek verecek olursam,
Wellcountry aslýnda tarihi olarak daha fazla imalatýn yapýldýðý bir þehir.
Ancak imalat sektörü þu anda bir düþüþ trendi yaþýyor. Bunun yaný sýra iþ-
letmelerin belirlediði bir baský var. Daha da önemlisi uygun olmayan be-
cerileri açýsýndan bir üs niteliðinde. Bunlar belirli bir yönde baský yapýyor-
lar. Ve bu dengenin mutlaka saðlanmasý gerekiyor. Bu dengeyi de iþve-
renlerin yetenek ve  kapasitelerini geliþtirerek gerçekleþtiriyoruz. Ýleri tek-
nolojileri kullanýyoruz. Bunun yaný sýra iþverenlerin bilgilerini artýrýyoruz.
Teknolojilerle ilgili olarak insanlarýn ihtiyaçlarýný karþýlama açýsýndan bun-
larý geliþtiriyoruz. 

Þimdi iþ piyasasýna giriþ odaklý programlarýmýzdan örnek vermek is-
tiyorum. Son zamanlara kadar otomotiv sektörüne odaklý çalýþýlmaktay-



ULUSLARARASI MESLEKÝ ve TEKNÝK EÐÝTÝM KONFERANSI

45

dý. Ancak son zamanlarda bu sektörde Ýngiltere'de bazý deðiþiklikler ol-
du. Ve biz yeniden iþe alma programý adýyla bir program geliþtirdik. Bu
sayede çalýþan kiþilerin iþsiz kalmasýnýn önlenmesine çalýþýlýyor. Ulusal
olarak niteliklerin tanýnmasý ve iþverenlerin istediði niteliklerin iþçilerde
bulunmasý çok önemli. Biz bir pasaport programý oluþturduk. Bunun ne-
deni þuydu: 

Bazý yapýsal deðiþimler iþ piyasasýnda meydana gelmekte. Ve yarý za-
manlý iþlerde, sözleþmeli iþlerde de, bir artýþ olmakta. Bu da þu anlama
geliyor: Sadece  bireyler þimdi artýk daha fazla, daha deðiþik becerilere
sahip olmak zorunda deðil, bundan baþka bazý dengelerle de mücadele
edebilecek durumda da olmak zorundalar. Bunlarý dikkate alarak  bir pa-
saport programý oluþturduk ve bununla ilgili önlemler için. COWE internet
sitesine girerseniz ve haberler bölümüne týklayacak olursanýz, bu prog-
ramla ilgili daha fazla bilgi bulmanýz mümkün olacaktýr. 

Mesleki eðitim ve öðretim yaklaþýmý artýk sanayinin ihtiyaçlarýna ya-
nýt verebilecek þekilde geliþtiriliyor. Aslýnda bu programýn  en önemli
parçasý önlisans düzeyindeki eðitimdir. Önlisans programlarýnda mesle-
ki eðitim öðretim sektöründe neler oluyor ve daha sonra yükseköðreti-
me devam edebilmek için neler gerekiyor, bunlardan bahsedilebilir. Ön-
lisansla ilgili olarak üç ayak olduðunu söyleyebiliriz. Bunlar imalat sana-
yi ve mühendislikle ilgili. Bu önlisans programlarýnda geleneksel akade-
mik dersler görülmekte. Bunlarýn yaný sýra bilgi ve beceri edinmek çok
önemli. Çünkü, bu bilgilerin bilinmesi ayrý bir þey, bunlarýn iþyerinde uy-
gulanmasý ayrý bir þey. Yaklaþýk 18 modül bulunmakta. Bazýlarý zorun-
lu, bazýlarý seçmeli modüller. Online teknolojilerle ilgili konular bulun-
makta. Elektronik ve iletiþim, otomotiv sistemleri ve mühendislik bunlar-
dan bazýlarýdýr. Programla ilgili olarak birinci yýl modülleri  seçiyoruz.
Öðrencileri ayýrýyoruz ve daha sonra ikinci yýl  bu modülde devam edi-
yoruz. Yarý zamanlý bir program ve bu programýn tamamlanmasý sonu-
cunda öðrencilere, kiþilere sadece bir ön lisans diplomasý saðlanmakla
kalmýyor, bundan baþka geliþme yollarý da sunuluyor. Daha sonra bir li-
sans programýna devam etme þansý da veriliyor. Daha fazla vaktim kal-
madýðý için burada baþka geliþmelerden bahsedemeyeceðim. Ama son
olarak diyebilirim ki Ýngiltere'deki sistem hakkýnda daha fazla bilgi edi-
nebilmek için internet sitemizi inceleyebilirsiniz.
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Prof. Dr. Sam MIKHAEL* 

Profesör Eþme ve deðerli misafirler, bugün aranýzda olmaktan çok bü-
yük bir onur duyuyorum. Burada  sizlere Amerika Birleþik Devletleri'nde
ve Kanada'da mesleki ve teknik eðitimin genel bir çerçevesini çizmeye
çalýþacaðým. Öncelikle de her iki ülkedeki bazý deneyimlerden sözetmek
istiyorum. Burada bu deneyimler, belki de sizin Türkiye'deki sistemi geliþ-
tirmenize yardýmcý olacaktýr. 

Öncelikle, mesleki ve teknik yüksek eðitim ve öðretimin küresel dün-
yamýzda, oynadýðý rolden, özellikle de, bilgi ekonomisinde oynadýðý rol-
den bahsederek baþlamak istiyorum. Dünya Bankasý ve pek çok diðer ku-
rum bir bilgi ekonomisi endeksi geliþtirdiler. Bu endekste bazý ölçümler
yapýlýyor. Bunlar bir ülkenin bilgi ekonomisine girmeye hazýrlýklý olup ol-
mamasý ve baþarýlý olup olmamasýný göstermekte. Bu endekste 10 olasý-
lýklý deðiþken var. Bu önemli bir özellik ve burada bizim için önemli olan
þey,  üniversite eðitimi ve yükseköðretim, yükseköðretim düzeyinde katý-
lýmdýr. 

Kiþi baþýna düþen gayri safi yurtiçi hasýla, ekonomik baþarýnýn bir öl-
çütü olarak kabul edilmektedir. Bu da bilgiye, bilgi ekonomi endeksine
baðlýdýr. Bilgi ekonomisi endeksi yükseldikçe,-ki bu yükselme 0 ile 10 ara-
sýnda olabilir- kiþi baþýna düþen gayri safi yurtiçi hasýla da yükselmekte.
Türkiye açýsýndan bakýldýðýnda bunun bir yükselme trendi içinde olduðu
görülmektedir. Türkiye bazý ülkelerle ayný seviyede ve bunlar baþlangýç-
tan daha öteye gitmiþ ülkeler. Bu Türkiye için iyi bir þey, ama yine de bu
yol uzun ve tehlikeli bir yol ve dikkat edilmesi gereken bir yol. Çünkü pek
çok kurum var dikkat edilmesi gereken, tabiî ki ben þimdi onlardan bah-
setmeyeceðim. Ama bizim için katýlým oranlarýnýn artýrýlmasý ve yükseltil-
mesi çok önemli. Teknik ve mesleki eðitim de burada bu süreç içerisinde
çok önemli bir rol oynamakta. 

Bu bilgi ekonomisi içerisinde, bilgi ve beceri eðitimi konusunda, teknik
ve mesleki eðitimi bir bütün olarak düþünmek istiyorum. Bu noktada teori
bilgisi ve analitik beceriler önem kazanmaktadýr. Bu, bilgiyle ilgili boyuttur.
Diðer boyutta ise teknik beceriler ve yeterlilikler bulunmakta. Burada,
bunlarýn ölçümü yapýlýyor. 

*ABD Ryerson Üniversitesi
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Elimizde 4 farklý meslek grubu bulunmaktadýr. Bunlardan biri tabi ki bi-
limsel yönü olan meslekler, burada analitik bilgi ve beceriler çok önemli.
Genel olarak konuþacak olursak bu alanda çalýþan kiþilerden , pratik be-
ceriler çok fazla beklenmiyor. Bu grubun içerisinde bilim adamlarý ve araþ-
týrmacýlar yer almakta. Diðer ucuna baktýðýmýz zaman mesleki iþler var.
Bunlar hizmetlerle ilgili ve daha fazla teknik beceri gerektiriyor. Bir baký-
ma biraz teori temeli yer alsa da bilimsel mesleklerle karþýlaþtýrýldýðýnda
daha tekil kaldýðýný görüyoruz. Bu ikisinin arasýnda da iki farklý grup var.
Bir yanda profesyonel meslekler var ki. Burada hem teorik bilgi, hem de
analitik beceriler gerekiyor. Ama bunlardan bunun yanýnda teknik beceri-
ler de beklenmekte bu kiþilerden. Bu alanda eðitim genelde yükseköðre-
timin üniversite aþamasýnda verilmekte. Bu gruba yeni katýlanlar ise yeni
bir alaný temsil etmekte olup mesleki iþler ve profesyonel iþler arasýnda
bir köprü niteliði taþýmaktadýrlar. Bunlara ara seviye meslekler diyoruz.
Bazen bunlar için diploma gerekiyor,  bazen de gerekmiyor. Bu grupta ça-
lýþan kiþiler genelde  aradaki boþluðu dolduruyor. Bu alanda çalýþanlar
hem duruma göre yeterli fen ve matematik bilgisiyle donanýmlý olmalýdýr-
lar, hem de mesleki teknik bilgi ve becerileri kazanmýþ olmalarý gerekiyor.
Bunlarýn yanýnda bir diðer kategoride geleneksel meslekler, baþka bir ka-
tegoride de geleneksel mesleki iþler yer almaktadýr. 

Ýsterseniz profesyonel alanda çalýþmakta olan tasarým mühendisleri-
ne bakalým. Ýmalat sanayinde, bunlar lisans diplomasý almýþ kiþi olabilir ve
genel olarak tasarým konularýyla ilgilenirler. Herhangi bir ürünün imal edi-
lip, edilemeyeceði, hangi koþullarda daha saðlýklý bir imalatýn mümkün
olacaðý ile ilgilenirler.  Diðer tarafa ise  geleneksel üretim bandý iþçilerini
görüyoruz. Onlarýn bir nitelik sertifikasý bulunmaktadýr. Çýraklýk eðitim
programýndan geçmiþlerdir. Bunlardan daha önceki sunumlarda bahse-
dildi. Bu grupta yer alanlar genellikle  bir iki yýl süren kýsa bir eðitim prog-
ramýndan geçerler. 

Her iki grubun arasýnda ise  mekanik teknisyenler yeralýrlar. Bunlar iki
yada üç yýllýk sertifika ya da diploma sahibi olan kiþilerdir. Zaman zaman
bu programlar, mesleki tiplerden daha alt seviyede olabilir. Yeni eklenen
grup ise, eðitim mühendisleri yada teknikerlerdir. Bu insanlar artýk bazý
kurumlarda, yeni diplomalar veren kurumlarda eðitim görüyorlar. Belki ön
lisans diplomasý buna örnek olabilir. Kanada'da bizim yeni, uygulamalý
diplomalarýmýz var. Almanya'da eskiden fachhochschulenden verilen ba-
zý diplomalar vardý. Ama bu þimdilerde pek raðbet görmüyor. Yeni uygu-
lamalý eðitim diplomalarý teknik ve uygulamalý bilgi ve beceri gerektiren
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birçok alanda verilmektedir. Örneðin muhasebe ya da bilgi teknolojileri.
Bir yazýlým tasarýmcýsý genellikle mühendislik programlarýnda ya da bilgi-
iletiþim alanlarýnda eðitim görür. Diðer tarafta da operatörler var. Bunlar
daha çok iþin teknik boyutuyla ilgilidirler ve daha kýsa süren bir eðitimden
geçerler. Bu ikisi arasýnda da programcýlar, analistçiler, genelde 3 ya da
4 yýl eðitim gören kiþiler ya da sorun çözücüler görülmekte. Bunlar da 2
ya da 3 yýllýk eðitimden geçiyorlar. Ayný þeyi, sosyal hizmetler ve yasal
hizmetler, bakýcýlýk hizmetleri konusunda da geçerli. 

Buradaki zayýf halka bu ara hizmetlerde çalýþanlara iliþkindir ve bu ko-
nuda yapýlmasý gereken çok þey var. Geleneksel mühendislik dallarýnda
ya da nitelikli iþçi kategorisinde çalýþanlar için bu anlamda pek fazla ya-
sal sorun yaþanmaz. Ancak ara kademelerde görev yapanlar açýsýndan
durum o kadar da parlak deðil. Ama bu yönde, biraz önce de sözettiðim
gibi önemli çalýþmalar yürütülmekte, eðitim programlarý düzenlenmekte. 

Size kýsaca farklý ülkelerin bu iþi nasýl yaptýðýndan bahsetmek istiyo-
rum. Yakýn zamana kadar belki de 80'lerin sonu 90'larýn baþýna kadar
yükseköðretim sektörü tam olarak iki sektörden oluþuyordu: Üniversiteler
ve alternatif kurumlar ki bunlar bazen üniversite dýþý sektör olarak da ad-
landýrýlýr. Ben kiþisel olarak bu tanýmý sevmiyorum. Çünkü, bir þeyi, olma-
dýðý bir þeyle tanýmlayamazsýnýz. O yüzden ben alternatif sektör demeyi
tercih ediyorum. Bu ikisinin arasýndaki ayrým, çok açýk ve net aslýnda.
Ama tabi ne oldu? Bu kurumlarýn çoðu, bu sektörde yer alan kurumlar
üniversite olma arzusuna kapýldýlar ve özelikle Ýngiltere ve Almanya gibi
ülkelerde söz konusu  okullar, üniversite sektörüne doðru kaymaya baþ-
ladýlar. Ýngiltere'de politekniklerin, Almanya'da da fachhochschulenin ba-
þýna ayný þey geldi.  

Günümüzde yükseköðretim uzmanlarý ikili bir sistem deðil, üçlü bir
sistemden sözediyorlar. Bu sistemde birinci sýrada elit üniversiteler var,
ikinci sýrada diðer üniversiteler. Ama tabi ki bu üniversiteler ilk gruptakiler-
le ayný statüye sahip deðiller. Bundan baþka üçüncü sýrada da kýsa süre-
li eðitim veren  kurumlar yer almaktadýr. Bunlar üniversite sayýlamaz ama
yine de diploma saðlayan kuruluþlardýr. Acaba Türkiye'de bu üçlü katego-
ri açýsýndan durum nedir?  Örneðin ABD'de Ivy League & Research Üni-
versitesi bulunmakta, daha sonra yüksek okullar var ki bunlar üçüncü ka-
tegoride yer alýyor. Ve bu ikisinin arasýnda da devlet üniversiteleri, yükse-
kokullar, teknik okullar yeralýr. 
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Kanada'ya bakacak olursak yine ayný þekilde, birinci sýrada araþtýrma
üniversiteler var. Üçüncü sýrada yüksekokullar var. Ýkinci sýrada da bütün
diðer yeni kurumlar var. Yeni üniversiteler daha az prestij sahibi olan üni-
versitelerdir. Bunlarýn bir kýsmý  üniversitelere baðlý yüksekokullar ve
üçüncü sýradan, ikinci sýraya transfer olan bazý kurumlar. Bunlar da tek-
nik okullar ve artel adýný verdiðimiz kurumlardýr. Ayný þekilde Fransa'da bi-
rinci sýrada  Grande Ecoles adý verilen kendi alanlarýnda spesifik eðitim
veren, son derece özelleþmiþ, araþtýrma ve kuramsal bilgiye aðýrlýk veren
okullar yer alýr. Ýkinci sýrada bildiðimiz üniversiteler var. Bu çok ilginç, çün-
kü üniversiteler bu ülkede ikinci sýrada yer alýyor. Fransa'da pek çok kiþi
üniversiteyi sevmiyor. Bu bir gerçek, çünkü  Grande Ecoles adý verilen
okullar,  üniversitelere oranla  çok daha prestijli okullardýr. Daha sonra,
yani üçüncü sýrada ise  IUT'ler gelmekte ki bunlar daha çok Ýngiltere'deki
politekniklere benzer okullardýr. Almanya ile ilgili olarak  elimde yeterli bil-
gi yok. Ancak genel olarak deðinmek  gerekirse burada birinci  sýrada tek-
nik üniversiteleri görüyoruz. Ýkinci sýrada  fachhochschuleni adý verilen
okullar yer almaktadýr. 

Türkiye'de ise birinci sýrada sizin prestijli araþtýrma üniversiteleriniz
var. Burada, meslek yüksekokullarýnýz üçüncü sýrada yer alýyor. Ýkisinin
arasýnda ise çeþitli  kurumlar veya üniversiteler var. 

Bütün bu sýnýflandýrmayý yaparken farkýnda olmamýz gereken bir þey
var.  A kategorisinde üniversiteleri, B kategorisinde üniversite dýþý kurum-
larý ele alýyoruz. Bunu da  kýsa adý ISCED olan uluslararasý düzeyde be-
lirlenmiþ eðitim standartlarýna göre yapmaktayýz. Burada, sýfýrdan üçe,
dörde kadar gidiyoruz. Okul öncesi, ortaöðretim, ortaöðretim sonrasý eði-
tim ve 5 ve 6 bir de yükseköðretim görülmekte. 5 A geleneksel yükseköð-
retim, 5 B kýsa dönem yükseköðretim. 

Þimdi, Kanada ve ABD'de neler olduðuna bakalým. Tabi ki ABD ile Ka-
nada'yý kýyaslamak çok zor olabilir. Çünkü bu, bir fille, bir fareyi karþýlaþ-
týrmaya benzer, ama bize konuyla ilgili bazý aydýnlatýcý bilgiler vermesi
açýsýndan da yararlý olabilir. 

Kanada nüfus açýsýndan ABD'ye göre çok daha küçük bir ülke olup
31-32 milyon nüfusu var. Ama ABD'nin 300 milyon nüfusu var. Ancak, bi-
zim geniþ bir toprak alanýmýz var. Rusya'dan sonra ikinci büyük ülke oldu-
ðumuzu söyleyebiliriz. Nüfus yoðunluðu açýsýndan bakýldýðýnda Kana-
da'da kilometrekare baþýna 3.2 kiþi düþmektedir, Amerika'da ise kilomet-
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rekareye  31. 4 kiþi düþüyor. Bununla beraber bizim nüfusumuzun büyük
bir çoðunluðu, ABD sýnýrýna 100 kilometre mesafede yaþamakta. O yüz-
den bu alan çok yoðun bir nüfusa sahip olan bir alan. Yükseköðretime ka-
týlým açýsýndan ise elimizde neredeyse iki ülke açýsýndan ayný oranlar var.
Kanada'da yüzde 52, Amerika'da yüzde 57. Ama bizim yükseköðretim
sistemlerimiz deðiþik. Þöyle ki, sektörlere ve serbest zenaat ve meslekle-
re yönelik eðitim veren yüksekokullara baktýðýmýz zaman, Kanada'da 90,
ABD'de ise  neredeyse 2000 dolayýnda olduðunu görürüz. Arada büyük
bir fark görülmekte, bunun da en önemli nedeni  ABD'de irili ufaklý pek çok
meslek  yüksekokulunun bulunmasýdýr.  Kanada'da bunlara rastlanmaz.
Kanada'da üniversiteler genellikle kapsamlý üniversiteler deðil ve çok az
özelleþmiþ serbest zenaat okulu bulunmaktadýr. Öte yandan, yüksekokul-
lar açýsýndan bakacak olursak, onda birden daha az bir oran görünüyor.
Ama tabi ki kurum sayýsýnda ülkenin büyüklüðü de önemlidir. 

Kuzey Amerika sisteminden dikkati çeken en önemli özelliklerden biri
bu iki sektördeki katýlým seviyesidir. Çok yüksek bir katýlým oranýndan
bahsetmek mümkün. Bizim öðrencilerimizin yaklaþýk yüzde 40'ý mesleki
eðitim veren yüksekokullara devam ediyor. ABD'deyse bundan biraz faz-
la bir oran söz konusu. Bu gerçekten çok önemli bir katýlým düzeyi ve bir-
çok ülke için bir model teþkil etmiþ bulunuyor. Böylece geleneksel üniver-
sitelerin biraz daha farklýlaþtýrýlmasý ve daha çok sayýda öðrencinin yük-
seköðretim görmesi mümkün olabiliyor. Buna izin veren mekanizma, tabi
ki kredilerin transfer edilebilmesi. Eðer yüksekokullarýn rolüne bakacak
olursak, her iki ülkede de elimizde 5 ana alan bulunmakta. Yani bu yük-
sekokullar beþ düzeyde eðitim vermekteler. Bunlardan biri istihdam önce-
si eðitim. Ýþgücü piyasasýna girmek isteyenler bu okullarda buna yönelik
bir temel eðitim alýyorlar. Bu okullarda verilen eðitim, edindirilen bilgi ve
beceriler hem iþverenler ve iþ piyasalarý, hem de daha geleneksel  sek-
törler  tarafýndan  onaylanmakta ve tanýnmaktadýr. Bu okullarda çýraklýk
programlarý,  esnaflar ve küçük zenaatçýlar için eðitim programlarý uygu-
lanýr. Bu diplomalara Kanada'da  ileri seviye diplomalar, ABD'de ise sos-
yal diplomalar veya ön lisans diplomasý deniyor. 

Burada, yenilik yapýlan bir alandan da sözetmek istiyorum. Kanada'da
üniversiteler þu anda önemli bir sorunla karþý karþýyalar. Üniversiteler
hem Kuzey Amerika'da hem de dünyanýn pek çok ülkesinde ,þimdi artýk
sadece diploma verme hakký olan  kurumlar olmaktan çýkýyorlar. Bu yön-
de birtakým yenilikler yapma yoluna gidiliyor. Bunun en temel nedeni de
üniversite eðitiminin yüksek maliyetli oluþudur. Öðrenci yüksek maliyetle
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üniversite eðitimi almakta, ardýndan aldýðý diplomayla da asýl yapmasý ge-
reken iþten çok daha düþük düzeyde bir iþte istihdam edilmesi kaynakla-
rýn boþa harcanmasýndan baþka bir þey deðildir. Oysa mesleki ve teknik
eðitim veren bir yüksekokulda öðrenci hem daha düþük bir maliyetle eði-
tim görmekte, hem de mezun olduktan sonra gördüðü eðitime uygun bir
sektörde çok daha etkin biçimde istihdam edilmektedir. Böylece daha dü-
þük maliyete, daha yüksek bir iþ performansý elde edilmiþ olmaktadýr. Bu
nedenle son yýllarda genel üniversite eðitimi anlayýþýndan hýzla mesleki
eðitime doðru bir kayma gerçekleþmektedir.

Burada sözetmek istediðim bir baþka þey de yüksekokullar için eriþim
ve hakkaniyettir. Yüksekokullarda verilmekte olan eðitim, genelde nitelik-
li bir üniversiteye gidecek kadar nitelikli olmayan kiþilere yöneliktir  Ama
bu, bu kiþilerin eðitim alma hakkýna sahip olmadýðý anlamýna gelmez.
Yükseköðrenim hakký elde edemeyen kiþiler de bir biçimde eðitimlerine
devam etmek ve toplumda bir meslek edinmek hakkýna sahiptirler. Ýþte
yüksekokullar bu anlamda önem kazanmaktadýr.

Diðer yandan yüksekokullar transfer görevi de görebilmektedirler. Bir
biçimde üniversiteye giremeyen biri, bir yüksekokulda eðitimine devam
ederken üstün baþarý gösterdiðinde ilgili bir alanda üniversiteye de trans-
fer olabilmekte. Bu transfer tersinden de iþleyebilir. Yani üniversiteye de-
vam eden biri üniversitedeki eðitimle baþ edemediðinde bir yüksekokula
transfer olabilir ve eðitimine orada devam edebilir. Ya da bazen üniversi-
teden mezun olan biri  sektörde daha kolay iþ bulabilmek için bir yükse-
kokula kayýt olarak orada mesleki eðitim alýr ve belli bir meslekte dona-
nýmlý biri olarak sektöre yönelebilir. Bu anlamda nitelikli mesleki eðitim ve-
ren bazý yüksekokullarda çok sayýda üniversite mezununun eðitim gördü-
ðü dikkati çekmektedir. Bu da iki sektör arasýnda bir hareketlilik olduðunu,
yüksekokullarýn bu baðlamda önemli bir reform rolü oynadýðýný gösteriyor
ki bu bence çok önemli bir model olarak ele alýnabilir. 

Burada dikkat çekmek istediðim bir kavram da yaþam boyu öðrenme-
dir. Bilgi ekonomisinde düzenli olarak bilgi edinmek ve bilgilerinizi yenile-
mek fýrsatýna sahip olmak durumundasýnýz. Becerilerinizin düzenli olarak
geliþtiðini görmek durumundasýnýz. Bu aþamada yüksekokullar önemli bir
rol oynuyor, hem Kanada'da hem Amerika'da yaþam boyu öðrenme prog-
ramlarýna kayýt olan çok fazla kiþi bulunmakta. Tam zamanlý kayýt olan 10
bin dolayýnda öðrenci var. Ve ortalama olarak her sömestr yaklaþýk 45 bin
kiþi kýsmi programlara ya da yarý zamanlý programlara kayýt oluyorlar. Ya-
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ni gerçekten çok önemli miktarda öðrenci, yaþam boyu öðrenme prog-
ramlarýna katýlmakta.  Bu yüksekokullarýn bir baþka iþlevi de ekonomik
geliþme için destek saðlamaktýr. Bazý yerlerde ekonomiler bir ya da iki sa-
nayi sektörüne dayalý oluyor ve o yüzden bu yüksekokullar bu toplumlar-
daki bu alanlara odaklanýyorlar. Bazý eyaletlerde ya da bölgelerde, örne-
ðin balýkçýlýk ya da deniz nakliyatý önemli olabilir. Diðer bazý yerlerde ma-
dencilik veya ormancýlýk önemli olabilir. 

Burada çok ilginç bir tablo var. Burada kurumlarý iki ölçüte göre kate-
gorize ediyoruz. Dikey olarak uzmanlaþmýþ kurumlar olup olmadýklarýna
göre veya yarý kapsamlý ya da tam kapsamlý kurumlar olup olmadýklarýna
göre sýnýflandýrma yapýlmaktadýr.  Kapsamlý programlar uygulayan yükse-
kokullar bütün potansiyel programlarýn tamamýný kapsarlar. Bir kapsamlý
yüksekokulda yüzden fazla program olabilir. Uzmanlaþmýþ programlar uy-
gulayan yüksekokullar ise belli bir alanda uzmanlaþtýrmaya dönük eðitim
verirler.  Ýkisinin arasýnda ise yarý kapsamlý yüksekokullar yer almaktadýr.
Bunlar çok iþlevli, çok amaçlý okullardýr. 

Yüksekokullarýn iþlevleri açýsýndan toplam beþ ayrý amaçtan sözet-
miþtik. Dolayýsýyla eðer bir yüksekokul üçten fazla amaca yönelik bir
program uyguluyorsa, çok amaçlý bir kurum olarak adlandýrýlmasý gerekir.
Ancak eðer bir yüksekokul yalnýzca bir amaca yönelik eðitim veriyorsa
orada dikey anlamda bir uzmanlaþtýrmaya gidiliyor demektir. Kanada ve
Amerika'daki yüksekokullar genellikle çok amaçlý okullar olup kapsamlý
okullar kategorisinde yer almaktadýrlar. Oysa Almanya, Finlandiya, Avus-
tralya gibi ülkelerde yüksekokullar kapsamlý ve çok amaçlý deðil, daha çok
tek amaca hizmet etmekte, tek alanda uzmanlaþtýrma eðitimi vermekte-
dirler. Buralarda sayýlarý az da olsa yer yer kapsamlý  kategoride yer alan
okullara da rastlanmaktadýr. 

Kanada'da eðitim dilinden de biraz sözetmek isterim.Kanada'da eði-
tim genel olarak Ýngilizce dilinde verilmekle birlikte yasal anlamda  iki dil
vardýr.  Ýngilizce ve Fransýzca. Ýki sistem arasýnda pek çok açýdan birbiri-
ne benzerlikler bulunmakla birlikte bazý farklýlýklar da gözleniyor. 

Genel olarak bakýldýðýnda Kanada'da eðitim ilköðretim düzeyinde  6
yýl, ortaöðretim düzeyinde  6 yýl olmak üzere yükseköðretim öncesinde 12
yýl temel eðitim verilmiþ olmakta. Ortaöðretim düzeyinde bazý mesleki eði-
tim programlarý da uygulanmaktadýr. Bu nokta belki ilginç olabilir.Bizde
öðrenci yükseköðrenime baþlamadan önce her açýdan bir temel eðitim al-
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masý saðlanýr. Kapsamlý bir ilk ve ortaöðretimin ardýndan yükseköðretim
düzeyinde eðitim gören biri çok daha donanýmlý duruma gelir diye düþün-
mekteyiz. Ortaöðretim düzeyinde yer yer mesleki eðitime dönük program-
lar uygulansa  da bunlarýn ölçüsü çok iyi ayarlanmýþtýr. Asýl mesleki eði-
tim yükseköðretim düzeyinde verilmektedir. Çünkü erken mesleki eðitimin
bilgi ekonomisinde ters tepki yaratabileceðini düþünmekteyiz.

Bu sistem, Kanada'nýn yaklaþýk 10 bölgesinde uygulanýyor. Ülkenin
örneðin, doðu kesimlerinde bu sistem uygulanmýyor. Kanada'nýn doðu-
sunda toplumun temel uðraþ alaný denizciliktir. 

Ama genel olarak bakýldýðýnda günümüzdeki eðilim bu þekildedir. Or-
taöðretim eðitimin tamamlanmasýnda ya yükseköðretime, yüksekokullara
devam edebilirsiniz ya da üniversitelere devam edebilirsiniz. Yüksekokul-
larda bir yýllýk, iki yýllýk ya da üç yýllýk bir eðitim almanýz mümkün. Bunun
sonunda sertifika, diploma ya da ileri seviye diplomalar alabilirsiniz. Bun-
dan baþka, uygulamalý diplomalar var.   Ýki yýllýk diplomayla, dört yýllýk dip-
lomalar  arasýnda bir köprü bulunmakta. Bu köprüde genelde üç yýllýk dip-
lomalar yer almaktadýr. Ortaöðretimi tamamlamamýþ olan kiþiler için yük-
sekokullar çýraklýk programlarý sunmaktadýrlar. Yüksekokullarla üniversi-
teler arasýndaki köprü ise Amerika'daki kadar saðlam ve iyi bir köprü de-
ðil. Amerika'yla karþýlaþtýrýldýðýnda Kanada'da yüksekokullardan üniversi-
teye geçmek çok daha zor. Ama bu elbette ki bölgeden bölgeye de fark-
lýlýk göstermektedir.  Kanada'da bizim federal bir sistemimiz yok. Federal
bir eðitim bakanlýðýmýz bulunmamakta. Her bölgenin kendi eðitim ve yük-
sek eðitim bakanlarý bulunmakta. Bölgeden bölgeye farklýlýklarýn yaþan-
masýnýn temel nedeni de budur.

Amerika'da üniversitelerde hem geleneksel, profesyonel diplomalar
var, örneðin mühendislik alanýnda, hem de paraprofesyonel diplomalar
verilmektedir. Bu çok yeni bir sistem olup son birkaç yýldan beridir uygu-
lanýyor. Bu konuda fazla bilgim olmadýðý için ayrýntýya girmeyeceðim. An-
cak þunu söyleyebilirim ki Kanada ve Amerika sistemleri arasýnda hem
önemli benzerlikler hem de farklýlýklar bulunmaktadýr. 

Ýkisinden de oldukça farklý bir örnek ise Fransa modeli. Fransa'da  beþ
yýllýk ortaöðretim modeli dikkat çekmektedir. Beþ yýllýk ortaöðretimin  ar-
dýndan bütün öðrenciler bir yükseköðretim kurumuna devam etmek zo-
runda. Bunun  adý da genel ve profesyonel eðitim kolejleri ve yüksekokul-
larýdýr. Bunlar iki sýnýfa ayrýlmaktadýr. Bunlardan bir grupta toplanan okul-
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larda genel eðitim  veriliyor ve bu okullardan mezun olanlar  üniversiteye
devam ediyor. Bir diðer grupta da mesleki eðitim veren okullar var. Bu
okullardan mezun olanlar  aldýklarý eðitimle ilgili iþyerlerine geçiþ yapmak-
ta, yani doðrudan mesleðe atýlmaktadýrlar. Ama bunlar, yani her iki grup-
ta yer alan okullar tamamen birbirinden ayrýlmýþ deðiller. Öðrenciler daha
sonra fikirlerini deðiþtirdikleri zaman bu iki dal arasýnda geçiþ yapabiliyor.
Ve gerçekten oldukça güzel bir sistem aslýnda, ve de çok iyi iþleyen bir
sistem. Fransa'daki bu sistem Kanada'nýn yalnýzca bir bölgesinde uygu-
lanmaktadýr. 

Þimdi tekrar vurgulamak istiyorum. Bir fille bir fareyi karþýlaþtýrmak
çok zor olabilir, ama karþýlaþtýrýlabilir büyüklükte olan iki þeyi karþýlaþtýr-
mak daha kolaydýr. Bu gerçekten hareketle biz iyisimi   Ontario ile Oha-
io'yu karþýlaþtýralým. Bir bölge ve bir eyalet, aþaðý yukarý ayný nüfusa sa-
hip olan iki yer bunlar. Üniversite sektöründeki kurumlarýn sayýsýna baka-
lým. Ontario'da 30, Ohio'da 63 kurum bulunmakta. Yine  meslek eðitim ve-
ren irili ufaklý çok sayýda yüksekokullarý var. Bunlarýn önemli bir kesitini
din eðitimi veren yüksekokullar oluþturmaktadýr. Yüksekokul sayýsýnýn ka-
barýk olmasýnýn nedeni de genelde din eðitimi veren yüksekokullardýr.
Bölgede pek çok devlet üniversitesi, kendi bünyelerinde çok sayýda yük-
sekokul barýndýrmaktadýrlar. 

Öðrenci nüfusu açýsýndan bakýldýðýnda Kanada'nýn Ontario bölgesin-
de bu yüksekokullarda yaklaþýk 175 bin öðrenci eðitim görürüken Ameri-
ka'nýn Ohio eyaletinde 170 bin öðrenci ayný tür okullarda  eðitim görmek-
tedir. Ancak üniversite eðitimi açýsýndan durum Ohio'da daha yüksek
oranlarda gözlenmektedir. Yani Ohio'da üniversite öðrenimi daha çok ter-
cih edilirken Ontario'da mesleki eðitim veren okullara yönelim çok daha
fazladýr.

Buradan çýkaracaðýmýz önemli bir sonuç yüksekokul sektöründeki ka-
týlým oranýna iliþkindir. Ara köprülerin kurulmasýnda bu, çok önemlidir.
Yüksekokullar ve üniversiteler arasýndaki ara  köprüler iki sektör arasýn-
da daha esnek geçiþlerin, transferlerin olmasýný saðlamak açýsýndan
önemlidir. Yüksekokullarda eðitim görenlerden baþarýlý olanlar istekleri
durumunda üniversitelere geçebilmeli ve akademik çalýþma yapabilmeli-
dirler. Ayný þekilde üniversitelerden de isteyenler mesleki eðitim alabilme-
li ve istedikleri bir mesleðe yönelebilmelidirler. Onlara bu esnek geçiþ hak-
kýný tanýmak gerekir. 
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Yüksekokullarla üniversiteler açýsýndan bir baþka önemli unsur da öð-
rencilerin yaþýdýr. Yüksekokullardaki öðrencilerin yaþý daha yüksek. Bazý
öðrenciler liseyi bitirir bitirmez hemen üniversiteye gitmiyorlar. Bir süre ça-
lýþýyor, kendi yaþamlarýný kazanýyorlar. Genellikle de yarý zamanlý iþlerde
çalýþýyorlar. Daha sonra da gereksinimleri doðrultusunda ilgilendikleri bir
mesleki eðitim dalýnda bir yüksekokula gitmeyi tercih ediyorlar.

ABD'de liseden sonra üniversiteyi tercih eden öðrencilerin oraný daha
yüksek. Özellikle  iþletme, saðlýk bilimleri, teknoloji, toplum hizmetleri ya
da uygulamalý sanatlar gibi bazý alanlarda her iki ülkede de üniversiteye
devam eden öðrenci sayýsý oraný birbirine yakýn büyüklükte.  Ýki sistem
arasýndaki önemli benzerliklerden bir tanesi de paranýn nereden geldiði
konusu. Öðrencilerin ve çalýþmalarýn desteklenmesi için para nereden
geliyor? Kanada'da bununla ilgili olarak iki  hükümet hibesi var. Doðrudan
hükümet hibeleri, hükümetin kendisi tarafýndan kurumlara veriliyor. Bu-
nun oraný yüzde 32-36 civarýnda. Bunun yaný sýra hedefli beceriler hibe-
si var ki, bu, belirli bir sektör içerisinde yüzde 12 ile yüzde 16 arasýnda te-
min ediliyor. Bunlarýn hepsi birlikte, yüzde 40-50'lik bir primi ortaya çýka-
rýyor. Aslýnda, burada soracaðýmýz temel sorulardan biri, bu hibelerin, bu-
gün performansa baðlý olarak gelip gelmediðidir. Performans konusunda
saðlýklý bir deðerlendirmeden yapýlmadan hiçbir  koleje ya da yüksekoku-
la hibe gitmiyor. Bu hibelerin yüzde 10 ile  yüzde 15'i birçok eyalette ve
birçok bölgede performansa baðlý olarak, temin ediliyor. Kilit performans
göstergeleri, performansýn deðerlendirmesi ve kurumlarýn ne türlü perfor-
mans gösterdiðinin ölçülmesi bakýmýndan temin ediliyor. Bunlardan biri
öðrencilerin memnuniyeti, mezunlarýn memnuniyeti, iþverenlerin memnu-
niyeti. Sistem içerisindeki geçiþ oranlarýna, öðrenciler mezuniyet oranla-
rýna, mezunlarýn istihdam oranlarýna bakýlýyor. Ýyi performans gösteren
yüksekokullar ödüllendiriliyor, ama hedefleri karþýlayamayan yüksekokul-
lar ya da iyi performans gösteremeyen yüksekokullar cezalandýrýlmýyorlar
ama, ödüllendirilmiyorlar da. 

Bir diðer önemli sorun da öðrenci harçlarýnýn yüksek olmasý. Öðrenci
harçlarý, ancak yeterli burs ve kredi olanaklarý varsa bu denli yüksek tutu-
labilir. Yoksul ve ihtiyaç sahibi öðrencilerin cezalandýrýlmasýnýn bir anlamý
yok. Bunun için bu okullara daha yüksek oranda mali destek saðlanmasý
gerekiyor. 

Yüksekokullar ve üniversiteler arasýndaki farklýlýklardan biri de fakül-
telerin yapýsýna iliþkindir. Üniversitelerde doktora derecesine sahip olan
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insanlarýn sayýsýnýn yüksek olduðunu görüyoruz. Yayýn yapmak zorunda-
lar, bilgi üretmek ve aktarmak zorundalar. Ancak yüksekokullarda öðretim
görevlilerinin büyük bir çoðunluðu yükseklisans derecesine sahip olmak-
la yetinmekte. Ama yüksekokullarda da doktoralý öðretim elemaný oraný
yüzde 10 ile yüzde 15 arasýnda deðiþmektedir. Yüksekokullarda öðretim
elemanýný niteliði daha çok ders verdiði iþ alaný deneyimi ile ilgili olmalý-
dýr. Dolayýsýyla yüksekokullarda ders veren öðretim görevlilerinden genel-
de iþyeri deneyimi de beklenir. Örneðin, yýllar önce mezun olmuþ, hiçbir
iþ yeri deneyimi de olmayan birine bu okullarda ders verdirtmek büyük bir
yanlýþ olur. Çünkü yüksekokullarda öðretim elemanýný  asýl yapmasý ge-
reken þey, eðitimin de önemli bir kesitini oluþturan uygulama ve deneyim-
dir. Ýlgili alanda iþ deneyimi olmayan bir öðretim elemaný uygulamalý ve
deneyim aktarmayý gerektiren bu eðitimi vermekte yetersiz kalýr.

Bu eðitim kurumlarýnda uygulanacak eðitim programlarýný da öðret-
menler hazýrlarlar. Böylece kendi atanmalarýnýn saðlam temellerini de or-
taya koymalarý beklenir onlardan.

Bu yüksekokullarda çok sayýda uygulamalý bilim programý  var. Tekno-
loji, ilaç bilimleri, farmosetik çalýþmalar, bunun yaný sýra iþletme program-
larý, ofis yönetimi, muhasebe, pazarlama ve daha pek çok konuyu ve ala-
ný içeren uygulamalý programlar var. Bunun yaný sýra saðlýk bilimleri altýn-
da çok önemli programlar var. Uygulamalý sanatlar ve tasarým, gerçekten
özellikle kentlerdeki yüksekokullarda çok büyük bir çekim merkezi. Bura-
da, bilgi iletiþim teknolojileri, ki bugünlerde çok büyük bir öneme sahip, yi-
ne bu okullarda verilen eðitim programlarý kapsamýnda. Biz bu tür prog-
ramlarý geleneksel teknoloji programlarýndan ayýrdýk. Çünkü gerçekten
çok önemli bir role sahipler. Tarým, doðal kaynaklar ve saðlýk hizmetleri ve
sosyal hizmetler. Daha önce de ifade ettiðim gibi, büyük yüksekokullar ti-
pik olarak 100'den fazla programa sahip olabilir. Bunlarýn her biri farklý
farklý uzmanlýk alanlarýna ayrýlmýþ durumdadýr. Baþarýlý yüksekokul eðiti-
mi ve öðretimi, programlarý, onlarýn sadece ve sadece mesleki olmama-
sýný gerektirmektedir. Öðrenciler oraya geldiklerinde eðitim ve öðretimle-
rini sürekli kýlacak nitelikte bir eðitim almalýdýrlar. Bunun da üç standardý
var. Bunlardan birincisi mesleki standartlar. Bu, öðrencilerin ilgili  mesle-
ðe iliþkin öðrenme çýktýlarýný belirliyor. Bunun yaný sýra genel istihdam edi-
lebilirlik beceri standartlarý, yani mezunlarýn kiþiler arasý iletiþim becerisi-
ne sahip olmasý, yani genel istihdam edilebilirlik standartlarý, dar disiplin
tabanlý standartlarýn ötesine geçmektedir. Bunun yaný sýra genel bir eði-
tim standardý bulunmaktadýr. Yani, emin olun asgari genel eðitimin mev-
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cut olmasý gerekir. Eðitim, sadece dar anlamda ve çok odaklý bir süreç ve
ortam deðildir.  Bir kurumda verilen bir programýn genel anatomik özellik-
lerinin neler olduðu çok önemlidir.

Kanada'da uygulanan, ABD ile de büyük bir benzerlik gösteren bir
yüksekokul programýnýn genel anatomisinden örnek vermek isterim. Eði-
tim 14 haftalýk sömestrler halinde gerçekleþmekte. Burada eðitimin bir
ayaðýnda disipline özgü programlar yer almakta. Bir diðer ayaðýnda mes-
lekle iliþkili genel beceri bilgileri verilmekte. Üçüncü saç ayaðýnda ise  ge-
nel eðitim kurslarý yer almaktadýr. Sömestrlerin sayýsý arttýkça bu ayaklar
çeþitlenmek, özgülleþmekte. Burada önemli olan þey bütün bu ayaklar
arasýnda bütünlük olmasý, denge kurulabilmesidir. 

Yüksekokul programýnýn önemli unsurlarýndan biri de iþ yerleriyle iþ-
birliðidir. Burada stajyerlik uygulamasý devreye girer. Örneðin Kanada'da
bir COVE programý var. Bu programda öðrenciler, öncelikle birinci, ikinci
ve üçüncü sömestrlere  devam ettikten sonra COVE sömestrlerine  de-
vam ederler. Bu, bir iþyerinde tam zamanlý çalýþmak anlamýna gelir. Ça-
lýþmalarýnýn karþýlýðýnda ücret de alýrlar. Daha sonra, dördüncü sömestrin
ardýndan COVE iþyeri sömesteri beþ, ayný þekilde altýncý sömestre de-
vam eder. Staj uygulamalarý her sömestr için ayrý bir iþyerinde gerçekle-
þir. Böylece öðrencilerin iþyeri ve iþ deneyimlerinde çeþitlilik de saðlanmýþ
olur. Bu arada bir noktayý daha vurgulamak gerekir. Ýþyeri programlarý,  iþ-
verenler için vergi teþvikleri olan iþyerlerinde ancak uygulanabilir. Bu sis-
temin iþleyebilmesi için bu, gerekli bir önlemdir.

Bir diðer önemli nokta da iþyeri uygulama programlarýnýn, iþverenlerin
etkin katýlýmlarýyla gerçekleþtirilmesidir. Bunun anlamý, bütün programla-
rýn bir program danýþma komitesi tarafýndan onaylanmasý gereðidir. Prog-
ram danýþma komitesinde, küçük endüstriler, küçük orta ölçekli iþletme-
ler, büyük iþletmeler, endüstriyel dernekler/ kuruluþlar, iþçi ve iþveren sen-
dikalarý ve profesyonel odalar, örgütlerin temsilcileri bulunur. Program da-
nýþma komitesi hem iþyerini, hem eðitim kurumunu,  uygulama yapan öð-
renciyi, onu çalýþtýran iþvereni,  iþyerinin devletle iliþkisini, ilgili hükümet
programlarýný vb. tüm iþleyiþi gözetler ve denetler.Böylece çok daha ku-
rumsal ve planlý bir iþleyiþ içerisinde eðitim programý uygulanmýþ olar.

Son olarak, iletiþim açýsýndan baktýðýmýzda, Kuzey Amerika'daki yük-
sekokullar çoðunlukla özerkliðe sahip. Tipik bir yüksekokulda mütevelli
heyeti var. Üniversitelerde de, mütevelli heyetleri vardýr. Ama Kanada'da
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bunun yerine yöneticiler heyeti var. Bu kuruluþlar da üniversiteler kadar
özerkliðe sahip. Bunun yaný sýra, bir de yükseköðrenim kurulu var, Türki-
ye'de olduðu gibi. Ve farklý kuruluþlarýn, bu kurula üyeliði var. Son olarak,
çalýþmamýzda YÖK'e neyi önerdiðimizi sunmak istiyorum.

YÖK bünyesinde 500 dolayýnda meslek yüksekokulu var. Bizim öne-
rimiz bunlarýn belki kendi içlerinde gruplara ayrýlmasýdýr.Bu okullar yalnýz-
ca geleneksel mesleki alanlarý deðil bazý yeni alanlarý da kapsamalýdýr.
Ben burada inþaat sektörünü önerdim. Mesleki orta öðretim kurumlarýn-
dan gelen öðrenciler, çatý, marangozluk, tesisat iþlerini öðrenmiþ oluyor-
lar. Ve bu seviyedeki eðitimlerini sýnava girmeden bu kuruluþlara girerek
devam ettirebiliyorlar. Aslýnda bizde de yapýlan þey, çok benzer. Ancak,
elektrik teknisyenleri, telekomünikasyon, elektronik alanda çalýþan kiþiler
ve inþaat teknisyenliði yapan kiþiler matematik ve bilim alanýnda çok da-
ha temel bir tabana ihtiyaç duyuyorlar. Dolayýsýyla bu programlar diðerle-
rinden farklýlýk gösterir. Bunlar daha bilimsel tabanlý, matematik tabanlý
programlar. Bu yüzden onlarý buraya kabul etmeden önce test etmeniz
gerekiyor. 

Son olarak da  inþaat mühendislerinin çýkabilmesi için birkaç yýla da-
ha ihtiyaç var. Ve insanlarýn saha tabanlý teknolojik kiþiler olarak bu prog-
ramlardan mezun olabilmeleri çok önemli. Burada aslýnda bir þablon gö-
rüyorsunuz, meslek yüksekokullarýnýn daha da iyileþtirilmesi için. Son ola-
rak da ben meslek yüksekokullarýnýn Türkiye'de yeniden yapýlandýrýlmasý
gibi bir imtiyazdan faydalandým. 60 - 70 tane olduðu varsayýlýyor. Bunla-
rýn bölgesel olarak daðýlmasý gerekiyor. Mevcut alanlar, kümelenerek da-
ha büyük kurumlar, okullar yaratýlmasý gerekiyor. Bu tabi ki çok zorlu bir
görev. Ama bu kritik kurumlarý oluþturabilmek için bunlarýn görünürlüðü-
nün, uygulanýlabilirliðinin olmasý gerekiyor. Sistem içerisinde aðýrlýðýnýn
olmasý gerekiyor. Ýnsanlar için çekim merkezi haline gelmeleri gerekiyor.
Bence, muhtemel izlenecek yol budur. 

Prof. Dr. Aybar Ertepýnar: Her iki konuþmacýya da verdikleri kapsam-
lý bilgiler için teþekkür ediyorum. Türkiye'deki yükseköðretim yapýsýnda
aslýnda bizim vakýf üniversitesi dediðimiz, kazanç amacý gütmeyen vakýf
üniversiteleriyle devlet üniversiteleri arasýnda bir fark yok. Her ikisi de
araþtýrmaya aðýrlýk verebilir ya da o konuda mükemmelleþebilir. Bir de þu
andaki yapýmýzda üniversitelerin sýnýflandýrýlmasý da faaliyetlerinin yoðun-
luðuyla, yani kesin bir bariyer yoktur. Yani birkaç yýl sonra araþtýrma aðýr-
lýklý olmayan bir üniversitenin araþtýrma aðýrlýklý bir üniversite haline gel-



ULUSLARARASI MESLEKÝ ve TEKNÝK EÐÝTÝM KONFERANSI

59

diðini görmek mümkün olabilir. Ama þu anda bütün üniversiteler kendi
stratejik raporlarýný hazýrlýyorlar. Bir diðer konuda meslek yüksekokullarý-
mýz, üniversitelerimizin bünyesi içerisinde. Evet, bu kýsa açýklamadan
sonra þimdi sorularý alayým.

Sorular-Yanýtlar

Soru: Mersin Üniversitesi Tarsus Teknik Eðitim Fakültesi'nin dekaný-
yým. Kendi alaným karþýlaþtýrmalý eðitim bilimiyle ilgilidir. Bu yüzden soru-
mu iki sunucuya yönlendiriyorum. Çalýþmalarýmý yaparken Almanca ko-
nuþan ülkelerin eðitim sistemleri üzerine yönlendirmiþtim. Çok az da Ýngi-
lizce konuþan ülkelere yönlenmiþtim. Þimdi Ýngiltere örneðini veren yapý-
da bildiðim kadarýyla sadece mesleki ve teknikte Adult Education (yetiþ-
kin eðitimi) ön plana çýkýyor. Eðer doðru algýlýyorsam. Ýngiltere'yle ilgili
olarak bir soru sormak istiyorum. Bir COVE programýndan bahsedildi. Bir
de ön lisans derecesinden bahsedildi.  Ayný zamanda mühendislik akade-
mik unvanýnýn verildiði söylendi. COVE'larýn Engineering Kolejlerden  far-
ký nedir? COVE'larda eðitim kaç yarý yýldýr? Kimler ders veriyor? Katýlma
koþullarý nelerdir?

Ýkinci sorum ABD ile ilgili. ABD'deki yapýda üç  kategorili bir yükseköð-
retimden  bahsedildi. Üniversiteleri ikinci grupta ele aldýlar. Bu konuda bil-
gilenmek istiyorum.

Prof. Dr. Sam Mikhail: Çok teþekkür ederim. COVE programýna bak-
týðýmýz zaman daha çok mesleki odaklý bir program. Ve insanlarýn giriþ
seviyesinden beceri seviyesine ulaþmasýný hedefliyor. Ortaöðretimden
gelen kiþiler becerileri olmasa bile, bu becerileri bir þekilde alabilmelerini
saðlýyor. Yani ulusal diploma alabilmelerini saðlayan bir program. Ancak
ön lisans derecesine baktýðýmýz zaman bunun amacý üçüncü seviyedeki
mesleki eðitimle, yüksek öðrenime geçme arasýnda bir bað ya da bir köp-
rü kurmasý. Yani bizim devam ettirdiðimiz bir yükseköðrenim çerçevesi
var ve COVE ön lisans dereceleriyle yönetiliyor. Bunlar iþverenlerle bað-
lantýlý. Ve ayrý bir bütçeye sahip. Aslýnda bir etiket veriyor. Bir kimlik ya da
bir marka fýrsatýný sunuyor. Yüksekokullar bazen çok geniþ odaklý olabili-
yor ama iþverenler bazen sadece teknik bir yardým ya da tavsiye istiyor-
lar. COVE, örneðin, nükleer mühendislik, iþletme, finans alanýnda spesi-
fik yardýmý temin edebiliyor. Ama mühendislik alanýnda çok fazla alan var. 

Amerika ile ilgili sorularýnýza þu þekilde cevap verebilirim: Üçlü bir kul-
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var var yükseköðretim sisteminde. Bunu söylemiþtim. Bu resmi bir ayrým
olmaktan çok mevcut iþleyiþten yola çýkarak bizim yaptýðýmýz bir ayrým.
Bu yöntem, farklý uzmanlar tarafýndan teklif edildi ve ben yükseköðrenim
sistemlerini analiz ederken, bu yöntemi çok faydalý buluyorum. Çünkü çok
farklý, çok amaçlý üniversitelerin 4000 öðrenciye sahip üniversitelerin, or-
tak noktalarý arasýnda bir ayrýma gitmek, çok zor olabiliyor. Örneðin, ser-
best sanatlar alanýnda öðrenim veren yüksekokullarda 2000 dolayýnda
öðrenci olabiliyor. Dolayýsýyla, bu iki kuruluþ arasýnda ayrýma gidilmesi
gerçekten çok büyük önem taþýyor. 

Türkiye Yüksek Teknikerler ve Yüksekokullar (TEKDER) Genel Baþ-
kanýyým. Her iki konuþmacýya da çok kýsa bir soru. Biz meslek yükseko-
kullarýnda Türk öðretim elemanlarý her türlü olumsuzluða raðmen, çok iyi
bir kalitede eðitim veriyorlar. Þu anda 486 meslek yüksekokulundan
842060 yüksekokullu mezun olmuþ durumda. Amerika ve Ýngiltere'ye iliþ-
kin olarak þunu öðrenmek istiyorum. Bizim þu anda 220 teknik, 82 iktisa-
di, 26 saðlýk, 46 tarým, 7 denizcilik bölümünden mezun olan öðrencileri-
mizin sadece yüzde 8'i kendi alanlarýnda istihdam edilmekteler. Yüzde
92'si kendi alanlarý dýþýnda çalýþmakta. Gerek askerlik alanýnda gerekse
de iþ alanýnda meslek yüksekokullarý mezunlarýnýn lise mezunlarýndan
hiçbir artýsý bulunmamakta, bu da meslek yüksekokullarýnda okuyanlarýn
ve oralardan mezun olanlarýn psikolojilerinin bozulup, bunalýma girmele-
rine neden olmakta. Acaba Amerika'da ve Ýngiltere'de okulunu bitiren
meslek yüksekokulu mezunlarýna ne gibi koþullar ve olanaklar saðlanýyor.
842 bin mezun ve 441 bin okuyan adýna rica ediyorum. 

Prof. Dr. Victor  Reid: Bir program oluþturmak istiyorsanýz bütün bu
danýþma komitesini bir araya getirmek zorundasýnýz. Ve bu komitenin pa-
zar araþtýrmasýnýn sonuçlarýný göstermesi gerekiyor. Pazar araþtýrmalarý-
na göre bu öðrenciler programdan mezun olduðunda, piyasada istihdam
olanaklarýný bulacaklar. Bunun kanýtlanmasý gerekiyor. Aksi taktirde prog-
ram için Almanya'dan asla finansman alamazsýnýz. Programý, program or-
taya çýkmadan kapatmýþ  oluyorsunuz. Kayýtlarýna göre, bütün yükseko-
kul programlarýnýn mezunlarýnýn yüzde 95'inden fazlasý mezuniyet tarihin-
den itibaren 10 ay içerisinde istihdam ediliyorlar. Ýngiltere'ye baktýðýmýz
zaman biraz daha farklý olduðunu görüyoruz. Kendi kuruluþum açýsýndan
konuþacak olursak, daha önce de söylediðim gibi 38 bin öðrencimiz var.
Bunlarýn 6 bini tam zamanlý, yüzde 70'i yarý zamanlý olarak çalýþýyorlar ve
doðrudan iþyerlerinde istihdam ediliyorlar. Bu aslýnda iþyerlerinde beceri-
lerle ilgili eðitimin verildiðini gösteriyor. Bunlarýn büyük bir çoðunluðu iþ-
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yerlerine gidiyorlar. Orada eðitimlerini alýyorlar. Ancak, burada verilen
programlarýn mutlaka iþverenlerin ihtiyaçlarýyla baðlantýlý olmasý gereki-
yor. Sunumumda da bahsettiðim gibi yeterliliklerin mutlaka iþverenlerle
baðlantýlý olarak geliþtirilmesi gerekiyor. Ýngiltere'de biz kendi akredite ye-
terliliklerimizi geliþtirmiyoruz. Bunlar, iþveren kuruluþlarýyla geliþtiriyorlar
ve ulusal bir kuruluþ tarafýndan akredite ediyorlar. Bunun adý Yeterlilik
Müfredat Otoritesi. Bu iki kuruluþun her ikisi de yeterliliklerin ulusal bir de-
ðere sahip olmasýný saðlýyorlar. Daha da önemlisi iþyerinde bunlar temin
edilmeye çalýþýlýyor. Ve biz aslýnda 1808 yýlýndan beri çalýþýyoruz. Burada
açýk olan þeylerden birisi, iþverenler yüksekokullarla birlikte çalýþmak zo-
runda. Ama bunun yaný sýra bu iliþkinin deðerini mutlaka göstermemiz ge-
rekiyor. Yeterliliklerin temin edilmesi, becerilerin temin edilmesi, farklý
farklý þeyler. 

Soru: Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Duran Altýparmak, sorum Prof.
Mikhail'e olacak. Sunumunda bizde olmayan fakat ABD'de uzun süre uy-
gulamada olan iki tip mühendis eðitiminden söz ettiler. Birisi araþtýrmacý
tip mühendis diðeri de üretim mühendisi pozisyonu. Benim ilginç buldu-
ðum husus, bu iki mühendis arasýnda eðitim aþamasýndaki veya sertifika
aþamasýnda mý fark vardýr. Bu iki mühendislik arasýndaki temel ayrým ne-
dir?

Prof. Dr. Sam Mikhail: Çok zor bir soru. Ýkisi arasýndaki fark çok in-
ce. Bu soru aslýnda, çok tartýþýlan bir konu. Ama genel olarak ifade etmek
gerekirse, ABD'de iki tip mühendislik eðitimi var. Bunlardan birisi gelenek-
sel mühendislik eðitimi (profesyonel mühendislik eðitimi), diðeri ise mü-
hendislik teknolojileri olarak ifade ediliyor. Bunlardan birincisi profesyonel,
diðeri ise para-profesyonel. 

Mühendislik teknolojisi lisanslý bir meslek deðil. Örneðin, baðýmsýz
olarak kamuya hizmet sunamazsýnýz. Eðer mühendislik teknolojisi dere-
cesine ya da diplomasýna sahipseniz. Ama imalat sanayilerinde üretim
mühendisi olarak çalýþan kiþiler mühendislik teknoloji derecesine sahip
olan kiþiler bazen geleneksel dereceye sahip olan kiþiler bu pozisyonlar-
da çalýþabiliyor. Ama buradaki farklýlýk endüstriye baðlý olarak deðiþiyor.
Bu, þu anda ABD'de devam etmekte olan bir tartýþma. Þu anda tam ola-
rak düzenlenmiþ ya da halledilmiþ deðil. Kanada'da uygulamalý dereceler,
mühendisliði içermemekte. Mühendislik alanýnda uygulamalý derece yok.
Mezunlar da mühendis derecesini ya da unvanýný almýyorlar. 
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Soru: Özellikle Amerika'dan yola çýkarak þunu sormak istiyorum.
Meslek liselerine öðretmen yetiþtirme iþi nasýl olmakta?

Prof. Dr. Sam Mikhail: Aslýnda çok sýnýrlý mesleki ortaöðretim kurum-
larý var Kanada'da. Ama geleneksel olarak bu okullardaki öðretmenler sa-
nattan geliyorlar. Yani diyelim ki marangozlukla ilgili bir programýnýz var.
Sertifikalý bir marangoz, belirli bir deneyime sahipse geliyor ve bu kiþi özel
bir yetiþkin eðitim programýna gönderiliyor, kendi alanýndaki eðitimle ilgili
olarak. Daha sonra sertifikasýný alýyor ve bu alanda sertifikalý olarak çalý-
þabiliyor. Aslýnda bu yaþadýðýmýz, çok büyük sorunlardan biri deðil. Çün-
kü mesleki ortaöðretim kurumlarýna çok fazla ilgi yok artýk. 

Soru: Nurettin Özdemir ASO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Bay Vic-
tor'a birinci sorum. Ýngiltere'deki organizasyon þemasýný gösterirken üç
tane konsülden oluþturdu ve aþaðýya doðru yayýldýðýný söylediler. Bu kon-
süller arasýndaki uyum nasýl saðlanýyor? Ýkinci bir sorum da ara mühen-
dis ya da meslek yüksekokullarýný da kapsayan ara müfredat programla-
rý nasýl hazýrlanýyor? Sanayicilerin, bu programýn hazýrlanmasýndaki payý
nedir?

Prof. Dr. Victor Reid: Farklý konseyler açýsýndan aslýnda yükseköð-
renim için biri bizim temel finansman kuruluþumuz yüzde 90'ýný temin edi-
yor. Diðeri ise ticari ücretlerden ya da öðrencilerden alýnan ücretlerden te-
min ediliyor. Yani finansmanýn çok büyük bir kýsmý Sýnýr Ötesi Avrupa Bir-
liði eðitim programlarý kapsamýnda. Avrupa Birliði'nden geliyor. Ýþverenle-
rin katýlýmlarý söz konusu oluyor. Sektör becerileri konseyi aslýnda iþve-
renlerin görüþlerini yansýtan bir konsey. Mühendisler için, mali hizmetler
için ya da týbbi saðlýk sektörü becerileri için ayrý konseyimiz var. Onlar
kendi kuruluþlarýnýn görüþlerini yansýtýyorlar. Ve müfredat yeterlilikler irsa-
liyesiyle birlikte ki burasý yeterliliklerin iþverenler için uygun olduðunu, iþ-
verenlerin ihtiyaçlarýný karþýlamasýný saðlamaya çalýþýyorlar. Eðer, kamu
kaynaklarýyla finanse edilemezse, o zaman iþverenlerin eðitimin tüm ma-
liyetlerini karþýlamasý gerekiyor. Burada çok yüksek miktarlar söz konusu
oluyor. AB'ye müracaat ediyoruz. Belirli programlarý finanse etmesini isti-
yoruz. Bunun yaný sýra mesleki eðitim müfredatýna baktýðýmýzda, aslýnda
buna ilgisini ve alakasýný iþlemler üzerindeki etkisiyle gösterebiliriz. Bir iþ-
veren danýþma formu var. Bu forum düzenli esasta tavsiyelerde bulunu-
yor. Yerel gereksinimlerle ilgili yerel seviyede hususlarý dile getiriyor. 
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MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDEULUSLARARASI UYGULAMALAR

Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Süha SEVÜK*

Birinci oturumda Kanada, ABD ve Birleþik Krallýk'taki uygulamalarý
gördük. Bu oturumumuzda da Almanya'da ve Uzak Doðu'daki uygulama-
lar hakkýnda bilgi sahibi olacaðýz. Ve böylece bütün bütün tabloyu ortaya
koymuþ olacaðýz. Bu oturumda üç konuþmacýmýz var. Birinci konuþmacý-
mýz Ali Ekrem Özkul, halen Anadolu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý ve
Yükseköðretim Kurulu üyesi. Özkul bu toplantýda Japonya ve Kore'deki
izlenimlerini ve bilgilerini bize aktaracak.

Buyrun Sayýn Özkul, söz sizin.

Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL**

Teþekkür ederim. Benim sunacaðým konu, Japonya ve Kore'de
mesleki ve teknik eðitim. O ülkenin vatandaþý olmayan, yabancý bir
araþtýrmacý tarafýndan böyle bir sunuþ yapmanýn oldukça riskli olduðu-
nu düþünüyorum ama sayýn baþkanýn da belirttiði gibi 2005 yýlýnda Ja-
ponya'da bulundum. Bu sýrada benim asýl çalýþmam, Japonya'daki e-
öðrenme üzerineydi. Ancak bu sýrada Japon yükseköðretim kurumlarý
konusunda oldukça geniþ bir inceleme olanaðý buldum. Hatta bunun
uzantýsý olarak da Japonya'nýn Kore ile olan karþýlaþtýrmasýna yönelik
birtakým çalýþmalarda bulunduk. Bu vesile ile Kore eðitim sistemi ve
eðitim kurumlarý konusunda bilgi sahibi oldum. Umarým bu toplantý sý-
rasýnda size aktarmaya çalýþacaðým gözlemlerim bu toplantýnýn da
amacýna uygun bir düzeyde, nitelikte ve kapsamda olur. Tabi ki bunu da
sizin takdirinize býrakýyorum. Bu doðrulta benim amacým: bu ülkelerde-
ki mesleki ve teknik eðitim sisteminin yapý ve iþleyiþini ortaya koymak.
Bu ülkelerin kalkýnmasýnda mesleki ve teknik eðitimin rolünü irdelemek.
Sadece eðitim sisteminin nasýl çalýþtýðýný aktarmak deðil özellikle þu
anda küresel eðilimlerin, deðiþimlerin ve dönüþümlerin söz konusu ol-

*Yükseköðretim  Kurulu Strateji Geliþtirme Komisyonu Üyesi 
** Anadolu  Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Özkul, Endüstri Mühendisliði dalýnda 1976
yýlýnda lisans, 1979 yýlýnda yüksek lisans ve Sayýsal Yöntemler Anabilim Dalýnda 1983 yýlýn-
da doktorasýný aldý. Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliði Bölümünde öðretim üyesi
olarak görev yaptý. 1996'da Açýköðretim Fakültesine geçti. 1998- 2004 yýllarý arasýnda Ana-
dolu Üniversitesi Açýköðretim Fakültesinin dekanlýðýný yaptý. 2005 yýlýnda konuk araþtýrmacý
olarak Japonya'da bulundu. Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul halen Anadolu Üniversitesi'nde rektör
yardýmcýlýðý ve YÖK üyeliði görevlerini sürdürmektedir.
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duðu günümüzde bu ülkelerde ileriye yönelik ne tür hazýrlýklar var, ön-
görülen strateji ve dönüþümler nelerdir bunlarýn üzerinde durmaya ça-
lýþacaðým. Belki de þimdiye kadar yapýlanlar ve þu anda nerede olduk-
larýndan daha çok ileriye yönelik bu küresel eðilimler ve dönüþümler
karþýsýnda bu ülkelerin, özellikle Kore'nin aldýðý önlemleri ve stratejile-
rin daha önemli olduðunu düþünüyorum. Bu doðrultuda kapsam her iki
ülke için de geçerli. Ekonomik insan kaynaklarýný deðerlendirmek, in-
san kaynaklarýnýn stratejisini belirlemek, eðitim sisteminin yapýsý ve
özelliklerine deðinmek. Mesleki ve teknik eðitim sisteminin yapý ve iþle-
yiþini ortaya koymak. Bu sistemle ilgili kurum ve kuruluþlarýn neler ol-
duðu. Kore'de özellikle iki kurum var. Ýki ülke konusunda eðitim sistemi-
ni, özellikle mesleki ve teknik eðitim sistemini aktarmak oldukça kap-
samlý bir çalýþma ve sunuþ olacaktý. Ben baþtan Japonya üzerinde du-
rurken daha sonra Kore'nin bu konuda özellikle son 15- 20 yýldýr çok
daha atak, çok daha önemli modelleri ortaya koyduðunu düþünerek Ko-
re'ye aðýrlýk verdim. Neden Kore ve Japonya sorularýna yanýt vermeye
çalýþtým. Aslýnda her iki ülke de bize benzer yanlarý olan ülkeler. Þimdi-
ye kadarki sunuþlarda çok fazla Uzak Doðu ülkelerine yer verilmedi.
Hep batý ülkelerindeki modeller ve uygulamalar üzerinde duruldu. Ve
bu ülkelerdeki modellere dayanarak, model geliþtirilmeye çalýþýldý. Bel-
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ki ben biraz kliþe modeller diyeceðim örneðin; geliþmiþ ülkelerde yüzde
35 genel eðitim, yüzde 65 meslek eðitimi gibi bir genelleme üzerine da-
ha çok model oturtuldu. 

Aslýnda Uzak Doðu ülkelerinde mesleki ve teknik eðitim oranlarýnýn bu
þekilde olmadýðýný gördüm. Kore ve Japonya'nýn önemli bir özelliði, doðal
kaynaklar yoluyla oldukça zayýf olan ülkeler. Þimdiye kadar olan geliþim-
lerini büyük ölçüde nitelikli insan gücüne dayandýrmýþ iki ülkede. Bundan
sonrasý için bunun çok daha önemli olduðunun da farkýndalar ve bu yön-
de de önemli stratejiler geliþtirme çalýþmasýndalar. Özelliklerine baktýðý-
mýzda: Kore, küçük bir ülke ve 98 bin kilometre karelik bir alana sahip.
Türkiye'nin neredeyse altýda biri. Nüfusu 48 milyon. Japonya ise 377 bin
kilometre kare  ve Türkiye'nin yarýsý büyüklüðünde. 128 milyon insan ya-
þýyor. Ýþ gücü büyüklükleri Kore'nin 23,5 milyon, Japonya'nýn da 67 mil-
yon. Nüfus artýþ hýzý aslýnda azalma hýzý demek lazým, Kore için binde  0,
2 ve Japonya için de binde 42. Gayri Safi Milli Hasýla'larýna baktýðýmýzda
Japonya'nýn 37 bin dolar 2004 için. Kore'nin de 14 bin dolar civarýnda. Ko-
re önümüzdeki on yýl içerisinde ciddi bir sýçrama yapma niyetinde. Gayri
Safi Milli Hasýlasýný 14 bin dolardan 20 bin dolar civarýna çýkartma çaba-
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sýnda. Bilgi ve iletiþim teknolojileri benim de Japonya'da bulunma sebe-
bim olduðu için sabahki oturuma bir gönderme yapmak istiyorum. Japon-
ya'nýn bilgi ve iletiþim teknolojisi olarak çok ileri olduðunu gözlemledim.
Ama buna karþýlýk uygulamada, özellikle eðitim ve öðretime yansýyan bel-
ki güncel deyimle e-öðrenme olarak adlandýrýlan uygulamada oldukça za-
yýf olduklarýný gözlemledim. Bize benzer özelliklerinden bir tanesi yükse-
köðretime giriþte, ortaöðretimden baþlayarak çok ciddi bir rekabet var.

Bizim gibi üniversiteye giriþ sýnavýnýn olduðu iki ülke Japonya ve Ko-
re. Yükseköðretimde de büyük bir rekabet var. Her iki ülkenin tipik özelli-
ði: özellikle prestijli üniversitelere giriþte rekabetin ön plana çýktýðý görülü-
yor. Ve yine ilginç bir benzerlik her iki ülkede de özel dershaneler ve ders-
ler çok yoðun olarak öðrenciler ve veliler tarafýndan tercih ediliyor. Kore,
tarihte sabah dinginliði ülkesi olarak bilinen bir ülke. 1900'lü yýllarýn baþý-
na kadar üç krallýk var ama Þosan Krallýðý'nýn hüküm sürdüðü bir ülke.
1910- 1945 yýllarý arasýnda Japon egemenliði söz konusu. Ve sosyo-eko-
nomik yapýnýn da büyük ölçüde Japon etkisi altýnda olduðunu görüyoruz.
1950- 53 yýllarý arasýnda Kore Savaþý var ve bundan sonra 1960'lý yýllara
kadar Kore bir onarým süreci geçiriyor. 80'li yýllara kadar da Totaliter re-
jimler tarafýndan yönetilmiþ. 1990'lardan itibaren de gerçek anlamda de-
mokrasinin uygulanmaya baþladýðýný görüyoruz. Kore'nin ekonomik geliþ-
mesi ve buna paralel olarak eðitimle ilgili ne tür uygulamalar yaptýklarýný
kýsaca özetlersek belki Kore ile ilgili Türkiye ile çok yakýn bir benzetme
yaptýðým için aðýrlýk verdim. Çünkü hemen hemen ayný konumlarda baþ-
lamýþýz ekonomik kalkýnma dönemine. 1962 yýlýnda Kore'de Birinci Beþ
Yýllýk Kalkýnma Planý uygulanmaya konuluyor. Ülkemizde de ayný tarihe
denk geliyor ve o yýllarda Kore'nin milli geliri 100 dolarýn altýnda. Hafif
imalat sanayi ve elektroniðe aðýrlýk veriyorlar. Eðitimle ilgili olarak ilk ve
ortaöðrenim yaygýnlaþtýrýlmasý çabasý var. Okullarýn arasýnda eþitsizliðin
giderilmesi ve bu dönemde ortaöðretimde meslek okullarýna yönelme, sý-
nýrlý bir yükseköðretim talebi ve kapasitesi söz konusu. 1970 ve 1980 yýl-
larý arasýnda yapýsal düzenlemeler söz konusu. Aðýr sanayi, kimya sana-
yi ve gemi yapýmý ile ilgili çok ciddi giriþimle ve yatýrýmlar söz konusu. Li-
selerin yaygýnlaþmasý, meslek yüksekokulu diyebileceðimiz eðitim ku-
rumlarýnýn ortaya çýkmasý, açýk üniversite yine bu dönemde özellikle çalý-
þan iþ gücünün eðitim ihtiyacýný gidermek üzere kurulmuþ. 

Yükseköðretim kurumlarýnýn sayý ve kapasitelerinde de bir geliþme
oluyor. 1980'li yýllardan itibaren rekabet gücünün artýrýlmasýna yönelik ve
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bilgi ekonomisine geçiþin ilk hazýrlýklarý gözüküyor. Sanayide yarý iletken
teknolojisi, bilgi ve iletiþim teknolojileri, bilgisayar, telefon, hafýza kartlarý
gibi teknolojiler, ürünlerle ilgili altyapýlarý var. 1997 yýlýnda yine hepimizin
muhtemelen bildiði ciddi bir ekonomik kriz yaþýyor. Ve bu ekonomik kriz,
esasýnda Kore'nin ekonomik kalkýnmasýný sürdürülebilir olmadýðý konu-
sunda çok ciddi iþaretler veriyor ve eðitim ile ilgili olarak bu dönemde
önemli düzenlemeler yapýlýyor. Ýstihdam sigortasý bu dönemde bir uygu-
lama, yaþam boyu öðrenme altyapýsýnýn oluþturulmasý konusunda giri-
þimler var. Siber üniversite, bilgi ve iletiþim teknolojilerinin eðitimde kulla-
nýlmasý yolunda ilginç bir uygulama. Kredi bankasý sistemi, çalýþanlarýn
çeþitli þekillerde edindikleri bilgi ve becerinin krediye dönüþtürülmesi þek-
linde ve daha sonra bunun akademik yaþamda kullanýlmasý þeklinde bir
uygulama olarak ortaya çýkýyor. Bugün için þunu söyleyebiliriz: Kore, bilgi
ekonomisi ve küreselleþmenin ciddi tehdidini, kendi insan kaynaðý dýþýn-
daki kaynaklarýn da yetersizliðini göz önüne alarak bunu çok ciddi bir teh-
dit olarak görüyor ve zaten 1997 krizinden sonra son 10 yýllýk dönemde
çok ciddi bir ekonomik durgunluk var. Yaþlanan bir toplum söz konusu ve
bu nedenle de insan kaynaklarý ve sosyal sermayenin önemini farketmiþ
bir ülke. Örneðin; 2000'li yýllarýn baþýnda Kore Eðitim Bakanlýðý, Eðitim ve



ULUSLARARASI MESLEKÝ ve TEKNÝK EÐÝTÝM KONFERANSI

70

Ýnsan Kaynaklarý Geliþtirme Bakanlýðý olarak ismini deðiþtirmiþ ve Milli
Eðitim Bakanlýðý, Baþbakan Yardýmcýlýðý statüsünde bir bakanlýk. Bu nok-
tada Kore'nin insan kaynaklarý geliþtirme stratejilerinin ne olduðunu belki
vurgulamakta yarar var. Yetkin vatandaþlar ve güvenilir toplum, Kore'nin
bugün için öngördüðü bir düstur, parola ya da slogan. Ýnsan kaynaklarýn-
da en rekabetçi 10 ülke arasýnda yer almak gibi bir vizyonu ortaya koy-
muþlar. Buna yönelik olarak da öngördükleri temel strateji alanlarý: birey-
lerin kapasitelerini güçlendirmek, sosyal güven ve vatandaþlar arasýnda
baðlýlýðý hissettirmek, ekonomik büyüme için yeni kaynaklar yaratmak. Bu
doðrultuda strateji alanlarý olarak insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi için
gerekli altyapýyý oluþturmak, bilgi ve insan kaynaklarýný geliþtirmenin kal-
kýnmanýn bir eksiklik olmuþ itici gücü haline getirmek, insan kaynaklarýn-
dan yararlanma ve yönetim düzeylerini yükseltmek, insan kaynaklarýnýn
geliþtirilmesi için gerekli altyapýyý oluþturmak. Bunun altýnda bazý faaliyet-
ler var. Ýlk maddeye yönelik olarak: yaþam boyu öðrenmeyi güçlendirmek,
daha sonraki eðitimle ilgili uygulamanýn da temeli oluyor. Ýkinci kategori-
de: bilgi ve insan kaynaklarýnýn geliþimini kalkýnmanýn itici gücü haline ge-
tirmek içerisinde iþ dünyasý, üniversiteler ve araþtýrma enstitüleri arasýn-
daki iþbirliðini artýrmak. Ve son madde: profesyonel bireylerin sanat ve
kültür alanýnda eðitilmesi ilginç bir madde olarak karþýmýza çýkýyor. Üçün-
cü kategoride insan kaynaklarýndan yararlanma ve yönetim düzeyini yük-
seltmek, kamu sektöründeki profesyonelliði teþvik etmek yer alýyor.  

Öte yandan özel sektörün, insan kaynaklarýndan yararlanma düzeyini
yükseltmek ve kadýnlarýn insan kaynaklarýna katýlýmýný geniþletmek. Son
kategori de insan kaynaklarýnýn geliþtirilebilmesi için gerekli altyapýyý
oluþturmak, enformasyon ve bilgi daðýtýmý konusunda özellikle görevler
tanýmlýyorlar. 

Bu doðrultuda genel olarak eðitim sistemine baktýðýmýzda, Kore'de
özellikle Kore Savaþý sonrasýnda Amerikan etkisiyle  6-3-3-4 diye ifade
edilen bir Amerikan eðitim sisteminin yansýmasýný görüyoruz. Anaokulunu
takiben altý yýl ilkokul, ortaöðretim üç yýl, ortaöðretimin uzantýsý genel lise
ve meslek lisesi olarak ortaya çýkýyor. Genel liseler üç yýl ve daha çok
akademik bir eðitim öngörülüyor. Meslek liseleri iki yýl ve meslek liselerin-
de çeþitli alanlar söz konusu. Tarým, teknik, ticaret, endüstri, balýkçýlýk ve
ev ekonomisi bu alanlar. Lise üzerinde yine üniversite, dört yýllýk okullar
ve iki yýllýk okullar var. Ýki yýllýk okullarý, ben meslek yüksekokullarý olarak
nitelendirdim. Ýngilizcede Junior Collage olarak ifade ediliyor bu okullar.
Politekniði de teknoloji yüksekokulu olarak nitelendirmek Kore örneði için
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mümkün. Bu yapý içerisinde mesleki ve teknik eðitime baktýðýmýzda Ko-
re'de mesleki ve teknik eðitime iliþkin konularýn aslýnda ilkokuldan baþla-
yarak müfredat içerisine serpiþtirildiðini görüyoruz. Özellikle bilinçlendir-
me ve bilgilendirme açýsýndan ilkokul ve ortaokullarda teknoloji dersleri ve
iþletme ile ilgili konular yer alýyor. Ve yoðun olarak ortaokuldan sonraki
meslek liselerinde, meslek eðitimi kendini gösteriyor. Bu yapý da bizdeki-
ne çok benziyor. Tarým, teknik, ticaret, balýkçýlýk bizde yok ama teknik ve
endüstri meslek liseleri hemen hemen bizde birebir karþýlýðý olan okullar.

Bizde çok yönlü okullar var ve bu okullarda aslýnda diðer alanlarýn bir kar-
masý olan eðitim uygulanmaya çalýþýlýyor. Bu, ortaöðretim düzeyinin üze-
rinde meslek yüksekokulu ve politeknik üniversiteler var.

Bu örneklere sayýsal olarak baktýðýmýzda: genel liselerin oranýnýn Ko-
re'de yüzde 64 olduðunu görüyoruz. 1382 genel lise var. Meslek liseleri 713
ve yüzde 33 olarak sayýca bir oran teþkil ediyor. Bu ikisi karþýsýnda açýk li-
se geliþen bir uygulama. Ticaret eskiden gelen bir model ve ticaret liseleri,
belki meslek liseleri ile birleþtirilebilir. Ve diðer bazý özel uygulamalar var.
Öðrenci sayýlarýna baktýðýmýzda: yine meslek liselerindeki öðrenci sayýsýnýn
yüzde 30'lara yakýn yüzde 28,2 belki ticaretle birleþtirildiðinde yüzde 31 ora-
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nýnda bir öðrenci katýlýmý var. Genel liselerde bu oran yüzde 70. 
70'den gelen eðilimlere göz attýðýmýzda, 1990'lý yýllarda Kore'nin kal-

kýnmasýnýn belki üst dönemlerinde genel lise ve meslek lisesi oranlarýnýn
meslek liseleri yönünde bir artýþ gösterdiðini görüyoruz. Örneðin; 1995 yý-
lýnda bu dönemlerde yüzde 50'lere yaklaþan meslek lisesi oranlarýnýn da-
ha sonra 2003- 2004 ve son veriler 2005'de genel liseler yönünde bir ter-
cih olduðu görülüyor. Eðitim sistemine yükseköðretim olarak baktýðýmýz-
da: türlerine göre yükseköðretim kurumlarý arasýnda politeknik ve meslek
yüksekokulu yüzde 45 hatta 47 oranýnda mesleki eðitim olduðunu görü-
yoruz. Öðrenci sayýlarý olarak baktýðýmýzda: meslek yüksekokullarý ve po-
liteknik üniversite ile birlikte yüzde 30 civarýnda bir oran oluþturuyor. Sa-
yýsal artýþ belki bu alanda kendisini gösteriyor. Meslek yüksekokuluna Ko-
re ciddi bir önem vermiþ ve son dönemlerde meslek eðitiminin ekseninin
meslek liselerinden, meslek yüksekokullarýna doðru bir kayýþ olduðunu
görüyoruz. Meslek yüksekokullarý kontenjanlarýnýn, 1970'li yýllara göre 44
kat arttýðýný, üniversite kontenjanýnýn yaklaþýk 9-10 kat arttýðýný görüyo-
ruz. Genel lise mezunlarýnýn eðitime devam ve istihdam oranlarýnýn son
yýllarda yüzde 90'lara yaklaþtýðýný görüyoruz. Genel lise mezunu olup,
yükseköðrenime devam edenler istihdama geçenlerle karþýlaþtýrýldýðýnda,
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genel lise mezunlarýnda istihdamýn çok aþaðýlara doðru gittiðini görürüz.
Meslek lisesi mezunlarýnda yine 1990'lý yýllara doðru artan istihdam ora-
nýnýn son yýllarda düþtüðünü, buna karþýlýk eðitime devam oranýnýn mes-
lek liselerinde gittikçe arttýðýný görüyoruz. 

Akademik ilerleme ve mesleki ilerleme olarak baktýðýmýzda esasýnda
genel liselerden üniversiteye doðru geçiþ, meslek liselerinden meslek
yüksekokullarýna geçiþlerle ilgili yine Türkiye'de olduðu gibi ciddi teþvikler
var. Genel liseden gelenler için de meslek yüksekokulu müfredatý söz ko-
nusu. Meslek yüksekokullarýndan þimdiye kadar genellikle istihdam yön-
lü çýkýþlar olurken ve geri dönüþler de söz konusuyken, son yýllarda tek-
nik okullara doðru eðilim daha fazla. Bunlara baktýðýmýzda Türkiye ile bü-
yük benzerlikler olduðu ortaya çýkacak. Mesleki eðitimin düþük prestiji,
sosyal sýnýf atlamada eðitim Kore'de de büyük önem taþýyor. Eðitim, Ko-
re ve Japonya'nýn kültüründen gelen çok önemli bir özellik. 

Eðitime ve öðretmene verilen önem. Sanayi gereksinimlerini karþýla-
makta yetersiz kalmasý mesleki teknik eðitimin, müfredat ve teknik ve
mesleki yeterlilikler arasýndaki baðýn zayýf olmasý dikkat çekici. Burada
hemen þuna deðinmek istiyorum. Hemen bütün toplantýlarda sanayinin,
üniversiteden, eðitimden bekledikleri konusu irdelenir. Sanýrým sabah
ABD'de de benzer durum oldu. Ben yeterlilikleri mesleki yeterlilik olarak
tanýmladým, belki yetkinlik daha doðru olur. Kore'nin 1960'lý yýllardan beri
uyguladýðý bir mesleki yetkinlik, yeterlilik sistemi var. Teknik yeterlilikler,
hem kamu sektöründe hem özel sektörde tanýmlanmýþ ve belki bu, iþbir-
liðini çok daha somut hale getirecek. Sanayi ve üniversite, yani eðitim
dünyasý arasýnda bu yetkinliklere göre elemanlarýn yetiþtirilmesi biraz da-
ha kendilerinin aldýklarý önlemler içerisinde de bunun olduðunu görece-
ðiz. Okul ve sanayi iþbirliðinin olmamasý diðer bir sorun. 

Sistematik kalite kontrol düzeni, kalite kontrol derken buradan okulla-
rýn çýktýlarý yani mezunlarýnýn, sanayinin ihtiyaçlarýný ne yönde karþýladý-
ðýna yönelik somut göstergeler Kore'de de yok. Mesleki ve teknik eðitimin
geleceði ile ilgili olarak meslek yüksekokullarýnýn yaþam boyu öðrenim
sisteminin bir aracý, bir kurumu ve ortamý haline gelmesi hedefleniyor.
Meslek eðitiminin planlanmasýnda, iþ gücü ihtiyacýnýn göz önüne alýnma-
sý ve sanayi uygulamalarýnýn desteklenmesi, mesleki eðitimde kamu fi-
nansmanýnýn artýrýlmasý, iþ analizine dayalý bir müfredat geliþtirilmesi, as-
lýnda biraz önce söylediðim bu mesleki yetkinlikler kapsamýndaki iþ ana-
lizleri ve buna baðlý olarak müfredatlarýn hazýrlanmasý, belki sanayi ve
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eðitim kurumlarý arasýndaki kopukluðu giderecek müfredatýn nasýl olmasý
gerektiði konusunda bilgi saðlayacak önemli bir çalýþma. Ve mesleki eði-
tim prestijinin artýrýlmasý öngörülüyor. Ýki önemli kurum var. Biri, Kore
Araþtýrma Enstitüsü mesleki eðitim için 1997 yýlýnda hemen bu ekonomik
kriz sonrasýnda kurulan bir kurum ve gerçekten Kore'de mesleki eðitimle
ilgili hem veri tabanlarýný hem de araþtýrmalarý yapan politika ve strateji-
lere yol gösteren bir kurum. Diðeri de Kore'de öngörülen stratejiler konu-
sunda bilgi altyapýsýný ve e-öðrenme desteðini saðlayan bir kurum. Ja-
ponya'nýn eðitim sisteminde Kore'ye oranla bir önemli farklýlýk var. 6-3-3-
4 sistemi. Bu gördüðünüz özel eðitim kurumlarý. Bunlar, Japonya'da da
eðitim kurumlarýnýn büyük bir kýsmý, yüzde 80'den çoðu dahil olmak üze-
re özel eðitim kurumlarý. Özel eðitim kurumu derken uzmanlýk alanlarýna
göre programlar uygulayan hem ortaöðretim, hem de lise ve yükseköðre-
tim düzeyinde olan kurumlar. 

Japonya'da da lise düzeyinde bir mesleki eðitim uygulamasý var. Ge-
nel amaçlý müfredat seçen öðrencilerin oraný yüzde 73 iken özel alan ya
da mesleki müfredat seçen öðrencilerin oraný yüzde 24 oranýnda olduðu-
nu, bütünleþtirilmiþ müfredatýn da yüzde 3,2 olduðu görülüyor. Bütünleþ-
tirilmiþ müfredat da yine özel bir uygulama ve daha serbest bir eðitim mo-
deli içerisinde hem genel hem de özel eðitim verilmesini amaçlýyor. Ja-
ponya'da meslek yüksekokulu sayýsý 508 ve yükseköðretim kurumlarýnýn
yüzde 11'ini oluþturuyor. Öðrenci sayýsý ise 234 bin ve yüzde 6'sý. Bunla-
rýn yüzde 92'si de özel. 709 üniversite var. Üniversitelerin yüzde 73'ü
özel, üniversitelerin bu kurumlar arasýnda sayýca yüzde 15 oranýnda ol-
duðunu görüyoruz. Bu öðrencilerin yüzde 72'si ise üniversitelerde. Poli-
teknik üniversiteler oldukça düþük bir oranda yer alýyor. Özel öðretim
alanlarýnda 3500'e yakýn kurum var ve özellikle teknik ve mesleki anlam-
da bu kurumlarýn mezunlarý çok ciddi bir eðitim alýyorlar ve istihdam sað-
lanýyor. Öðrenci sayýsý 92 bin yüzde 20'sini oluþturuyor. Dolayýsýyla bu
grubu, mesleki ve teknik eðitim içerisinde almak gerekiyor. Japonya'nýn
öðrenci sayýsý toplam olarak 4 milyona yaklaþýyor. Türkiye ile sorunlarý
benzerlik taþýyor. Ekonomik geliþme kapsamýnda baþlangýç dönemleri
birbirine benzerlik gösteriyor Kore ve Türkiye. Özellikle Kore'nin deneyim-
lerinin bizim açýmýzdan önümüzdeki yýllarda modellere ýþýk tutacaðýný dü-
þünüyorum. 
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Baþkan Prof. Dr. Süha SEVÜK: 

Sayýn Özkul'a verdiði bilgilerden dolayý teþekkür ediyoruz. Konuþma-
cýmýz Türkiye'deki durumu, diðer ülkelerle, özellikle Japonya ve Kore ör-
nekleriyle de karþýlaþtýrarak bizlere gerçekten çok deðerli bilgiler verdi.
Þimdi diðer konuþmacýmýz Reinhard Rolla'ya sözü veriyorum. 

Buyurun sayýn Rolla, söz sizin.

Reinhard ROLLA* 

Burada bana, deneyimlerimi sunma fýrsatý verdiðiniz için öncelikle çok
teþekkür ediyorum. Konferansta Almanya'daki deneyimleri sizlerle payla-
þacaðým. Ankara'da yaþadýðým tüm deneyimler, edindiðim bilgiler göste-
riyor ki Alman sistemi Tür-
kiye'de de belirgin ölçüde
uygulanýyor.  

Diðer uzman sistemler
arasýnda Almanya sistemi
mesleki eðitim ve öðretim
kapsamýnda gerçekten çok
iyi biliniyor. Sanýyorum bu
rakamlar size çok yabancý
deðil. Mesleki eðitim ve öð-
retimle ilgili olarak, bazý
hususlarý gösteriyor. Al-
manya'da 82 milyon 301
bin Almanyalý yaþýyor. Dört
yýldýr bu rakam biraz daha
azaldý. 2003 yýlýnda 500
bin kadar az kiþi yaþýyordu.
2030 yýlýnda 60 yaþýn üze-
rindeki kiþilerin oraný nüfu-
sun üçte birinden daha faz-
la olacak. Gayri Safi Yurtiçi
Hasýla (GSYH), yani tarým-

*Uluslararasý Mesleki ve Teknik Eðitim Uzmaný ve Proje Yöneticisi
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la üretilen GSMH yüzde 0.9, istihdam oraný ise yüzde 2.2; üretim sektö-
rünün GSMH’ya katkýsý yüzde 29.6, istihdam edilen kiþilerin yüzde 25.8'i
burada çalýþmakta. Hizmet sektörünün GSMH'ya katkýsý yüzde 70 civa-
rýnda ve istihdam edilen kiþilerin yaklaþýk yüzde 71.9'u bu sektörde çalýþ-
makta. 

Bizdeki eðitim ve öðretim sisteminde eðitilen gençlerin hangi sektör-
lerde çalýþtýðýný görebiliyoruz. Almanya'daki mesleki eðitim ve öðretimle il-
gili olarak, burada üç temel kategoriden sözedilebilir. Birinci kategoride
ikili sistem yer almakta. Diðer bir kategoride  okul tabanlý sistemi görmek-
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teyiz. Yani profesörler sadece okullarda eðitiliyorlar. Bir diðer kategori ise
yüzde 40'lýk bir kýsmý temsil ediyor. Bu da yaygýn eðitim kurslarý ki bunlar
lisanslý resmi profesyoneller yetiþtirmeyen kurslardýr. 

Burada ayný bileþenleri baþka bir yapý içerisinde görüyorsunuz. Bu þe-
manýn amacý genel eðitimin gençlerin mesleki eðitim ve öðretime sorun-
suz bir þekilde girebilmesini nasýl saðladýðýný göstermektir. Almanya'da
dört farklý biçimde yükseköðrenim alabilirsiniz. En üst seviye ahabeytur
adý verilen okullardýr ki buralara  jimnasyumdan sonra girilebiliyor. Bu da
üniversite giriþ sýnavý benzeri bir sýnavdýr. Eðer bu sýnavý geçerseniz,
339 üniversiteden birine girebilirsiniz. Bu üniversitelerde 11 binden fazla
çalýþma alanýný seçebilirsiniz. Burada Almanya'daki üniversitelerin ne ka-
dar aktif olduðunu ve yeni çalýþma alanlarý yarattýðýný anlamak mümkün.
Dolayýsýyla genç insanlar seçim yapmakta zorlanýyorlar. Çünkü bazý alan-
lar eriþim açýsýndan farklý nedenlerden ötürü sýnýrlandýrýlmýþ durumda.
Öðrencilerin yüzde 25'i baþlangýçta seçtikleri yönü bu kurslar sýrasýnda
deðiþtiriyorlar. Çünkü ilk seçimlerinden memnun olmuyorlar ve kariyerle-
rinde izleyecekleri yolu daha sonra deðiþtiriyorlar. Beþ yýllýk bir süre içeri-
sinde okulu býrakan, üniversite giriþ sýnavýný býrakan  bu kiþiler, iþletmeler
tarafýndan mesleki eðitim ve öðretim tarafý için tercih edilen kiþilerdir. Bun-
larýn neredeyse yüzde 70'i bir iþletme tarafýndan ikili sisteme kabul edil-
miþtir. Mesleki okul tabanlý giriþlerin sayýsý, personel hizmetleri sayýsýnýn
artmasýndan dolayý bir artýþ gösteriyor. Bu mezunlarýn sadece yüzde
2.9'u ek destek olarak mesleki eðitim öðretim sisteminde bir yer bulabili-
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yor. Diðer yandan ortaokul býrakma seviyesinde olan öðrencilerden de
sözetmek gerekiyor. Aslýnda burada durum biraz daha farklý. 2000 yýlýn-
da okulu býrakan kiþilerin yüzde 54.1 istihdam edildi. Ýstihdam edilenlerin
oraný 2004'te ise sadece yüzde 48.5'i bulabildi. Yani 2004 yýlýnda  daha
azý iþletmeler tarafýndan kabul edildi. Bu aslýnda okulla kendisini biraz
dengeledi. Hizmet sektöründe bir artýþ olduðunu söylemiþtim. Ama bu
okulu býrakan kiþilerin yüzde 25'i ve yüzde 26'sý ek ders alarak ya da des-
tek olarak mesleki eðitim ve öðretim sistemine giriþ yapmýþlardýr. Burada
ikili sisteme kabul edilen öðrencilerin sayýsý yüzde 47'den yüzde 40'a düþ-
müþ, 2000 ile 2004 arasýnda. Yani daha düþük bir genel eðitim seviyesi
var. Bunlarýn neredeyse yarýsý mesleki eðitim ve öðretime dahil olabilmek
için ek destek, ek eðitime ihtiyaç duymuþ. Sol tarafta ise maalesef, hiçbir
þekilde mezun olamayan ya da okul eðitimini veya sertifika programýný ta-
mamlayamamýþ olan kiþileri görüyoruz. Bunlar çok düþük seviyede, mes-
leki eðitim ve öðretim sistemine kabul ediliyorlar. Mesleki eðitim ve öðre-
time dahil olabilmeleri için devletin de yüzde 84'ü ile ilgili olarak bir hazýr-
lýk yapmasý gerekiyor. Burada Almanya'dan dört temel mesleki eðitim öð-
retim alanýný görüyorsunuz. Ýkili eðitim sistemi var ki, çok iyi bilinen bir sis-
tem bu. Burada þunu vurgulamak istiyorum: Bu sistemde sözleþmeden
doðan yükümlülükler iþletmelere ait. Yani öðrenciler, iþletmelere gidiyor-
lar, bir iþ sözleþmesi yapýyorlar ve iþ sözleþmesi kapsamýnda iþletmeler
bu öðrencileri eðitmek, sertifika vermek ve lisans vermek açýsýndan bir ta-
ahhütte bulunuyorlar. Bu, iki günlük pratik uygulamalý çalýþma ve üç gün-
lük bir okul eðitimi oluyor. Ve her hafta ayný þekilde yapýlmak zorunda de-
ðil. Farklý bloklar halinde de yapýlabilir. Süresi iki yýldan üç buçuk yýla ka-
dar olabiliyor. 

Þu anda devletçe onaylanan, devlet tarafýndan lisanslanan 343 mes-
lek var. Bunlar standartlara dayalý olarak gerçekleþtiriliyor. MEGEP pro-
jesi, yine Türkiye için çeþitli standartlar geliþtirmekte. Þu anda Türkiye'de
250, gayet iyi bir rakam. Almanya'da 25 yýl önce, bizim 850 lisanslý mes-
leðimiz vardý. Bu rakam þu anda bir düþüþ eðilimi göstermekte ve bu da
doðru yönde atýlan adýmlardan birisi. Bu standartlarýn tabi ki sürekli ola-
rak güncellenmesi gerekiyor. Ulusal seviyede bu standartlar, sýnavlarýn,
sertifikalarýn ki ticaret odasý tarafýndan gerçekleþtirilen sýnavlar bunlar. Ül-
ke çapýnda tanýnan sertifikalar, tabi ki teknolojik deðiþiklikler müfredata
dahil ediliyor. Bunun yaný sýra baþka deðiþiklikler de yapýlabiliyor. Örneðin
araba tamiratý konusunda baþlangýçta bir 'çelik nedir, çelik nasýl iþlenilir,
nasýl üretilir, arabaya nasýl uygulanýr, araba hizmetleri endüstrisinde nasýl
bir uygulamaya tabi tutulur' gibi konular ele alýnýyordu. Ama þu anda ara-
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ba tamiratý konusunda eðitim, 'iþ nedir, hizmet nedir, müþteri nedir, müþ-
teriyi nasýl ele alýrým' gibi konularla baþlýyor. Dolayýsýyla, bu tür program
konularý da deðiþmekte ve genel becerileri müfredata dahil edilmekte. 

Benim çok kýsa bir þekilde göstermek istediðim bir tablo var. Bu tab-
lo içerisinde ikili eðitim içerisinde mesleki eðitim ve öðretim maliyetinin
yüzde 73'ünün iþletmeler tarafýndan karþýlandýðýný görüyorsunuz. Ýþte,
Almanya Hükümeti'nin neden iþletmelerle bu kadar aktif bir þekilde iþ-
letme eðitim ve öðretim yerlerinin sayýsýný artýrmak konusunda konuþ-
tuðunu da anlayabiliyoruz. Çünkü bu þekilde sistem çok etkili bir biçim-
de yürütülebiliyor. Okul tabanlý mesleki eðitim ve öðretime baktýðýnýz
zaman Almanya için þunlarý söyleyebiliriz: 

Bir yanda yükseköðrenim var, bunun yaný sýra tam zamanlý mesleki
eðitim okullarý  ya da berufsoberschule var.. Bu okul, öðrencileri istihda-
ma hazýrlýyor veya onlarýn sertifika programlarýna, yükseköðrenime eri-
þimlerini hazýrlýyor. Kurs tipleri çok çeþitli. Dil, teknik meslekler, profesyo-
nel meslekler, ev ekonomisi, sosyal mesleklerle ilgili meslekler, sanatla il-
gili meslekler ve listeyi bu þekilde uzatmak mümkün. Bu okul kurslarýnýn
süresi 1-3 yýl arasýnda deðiþiklik göstermekte. Bunlarýn yaný sýra uzman-
laþmýþ mesleki gramer okullarý var ki bunlara fachoberschule adý veriliyor.
Bunlar orta düzeydeki genel eðitim sertifikasý düzeyine dayalý olarak fa-
aliyet gösteriyor ve uygulamalý bilimler üniversitelerinde aktif olarak rol
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alýyorlar. 

Bunun yaný sýra uzmanlaþmýþ mesleki gramer okullarý da var. Bunlar
Berufsoberschule olarak adlandýrýlýyor. Bunlarýn görevi ve faaliyet alaný,
okuldan mezun olan bir kiþinin bir meslek sahibi olmasý, endüstride belli
bir süre çalýþmasý, arkasýndan yüksek öðrenime devam etmesi, yükse-
köðrenim giriþ sýnavýna katýlmasý her iki opsiyon da söz konusu olabilir.
Okuldan mezun olan kiþiler doðrudan endüstride çalýþabilirler ya da yük-
seköðrenim kurumlarýna devam edebilirler. 

Son olarak da mesleki yönelimli üst düzey meslek liseleri görülmekte.
Bu okullara da yine giriþ sýnavý ile giriliyor. jimnasyum  adý verilen bu okul-
lar profesyonel yönelime ve özel kariyer yollarýna göre eðitim veriyor. Ben
sisteme bu giriþi yaptýktan sonra bir özetleme yapmak istiyorum. Yükse-
köðrenim eriþim seviyeleri, okul sistemiyle eriþilebilir ya da pratik çalýþ-
mayla elde edilebilir. Fachhochschulenle, profesyonel olarak belirli bir du-
ruma sahip oluyorsunuz. Endüstride pratik olarak çalýþýyorsunuz. Bunlarý
birleþtirdiðiniz zaman aile yöneticisi oluyorsunuz. Yani kendi ailenizi yöne-
tiyormuþsunuz gibi en azýndan bir kiþi daimi olarak bakýma ihtiyaç duyu-
yorsa, bu da profesyonel bir kariyer olarak bu sýnav için kabul ediliyor. Bu
þekilde kýsa bir giriþ yapmak istedim.   Þu anda fachochschule seviyesi-
ne ulaþtýðým için sözü profesör arkadaþýma vermek istiyorum. 

Prof. Dr. Manfred PLANK*

Çalýþtýðým üniversite adýna burada bulunmaktan duyduðum memnuni-
yeti dile getirmek istiyorum. Çok teþekkür ediyorum. Bu sürecin bir parça-
sý olmak, bana gerçekten çok büyük bir onur veriyor. Benim görevim, be-
nim gündemim bu þekilde özetlenebilir. Sayýn Rolla tarafýndan verilen su-
numa, destekleyici nitelikte bir sunum yapacaðým. Uygulamalý bilimler üni-
versitesindeki deneyimlerimizi aktaracaðým fachhochschule Esslingen'den
sözedeceðim. Özellikle Alman fachhochschule baðlamýnda, Sayýn Rol-
la'nýn bahsetmediði hususlara deðinmeye çalýþacaðým. Araþtýrma ve tek-
noloji transferi konusunu ele alacaðým. Türkiye için bazý öneriler de hazýr-
ladým. Bunlarý burada sizlerle paylaþmak istiyorum. 

Kanada gibi Almanya da baðýmsýz eyaletlere bölünmüþ durumda. Fe-
deral bir ülkeyiz. Benim yaþadýðým eyalet güneybatýda bulunuyor. Esslin-

*Esslingen Üniversitesi
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ger, Stutgart'a, yani baþkente yakýn bir þehir. Esslingen Üniversitesinin bu
þehirde, kendisine ait bir yerleþkesi var. Üniversitenin tarihçesinden biraz-
cýk bahsetmek istiyorum. Öncelikle, kraliyet inþaat mühendisliði okulu ola-
rak 1868 yýlýnda kurulmuþ. Daha sonra Esslingen'e, kraliyet makine mü-
hendisliði koleji olarak 1914 yýlýnda taþýnmýþ. Bu gerçekten tarihi bir olay.
Esslingen þirketleri para toplayarak okulu ikna etmeye çalýþmýþlar. Okul
daha önce, Stutgart'ta bulunuyordu. Stutgart'tan Esslingen kentine taþýn-
masýný istediler. Çünkü okulu hemen yakýnlarýnda istiyorlardý. Aslýnda bu-
rada anlatmaya çalýþtýðýmýz þey, gerçekten küreselleþmenin bir örneði.
Çünkü toplumlar gibi taþýnmayan faktörlere, aslýnda bilgi ve teknoloji gibi
taþýnan faktörler haline getirmeye çalýþýyorlar. Daha iyi ekipmanlar sundu-
lar, daha iyi çalýþma koþullarý sundular. O yüzden okul, öðretmenleriyle öð-
rencileriyle profesörleri ve ekipmanlarýyla birlikte Esslingen'e taþýndý. 1988
yýlýnda burada üniversite yerleþkesi kuruldu. Bunun gerisindeki amaç þuy-
du: çok az sayýda genç üniversite kariyeri yapmak istiyorsa ve insanlar üni-
versiteye gelmek istemiyorlarsa, tek yol üniversiteyi öðrencilere götürmek-
tir. O yüzden de baþka bir þehirde bir yerleþke daha kuruldu. Mekatronik
bölümü 1995 yýlýnda faaliyetlerine baþladý. Otomasyon sistemi, mikro sis-
temler gibi alanlarda programlar baþlatýldý. 2005 yýlýnda mastýr dereceleri-
ne ve lisans derecelerine baþladý. Diploma derecelerine geçmesi için 2006
yýlýnda ismimizi Fachhochschule Esslingen'den diðer ismi alarak deðiþtir-
dik. Artýk teknik bir okulduk, üniversite deðildik. Peki, hangi fakülteler bün-
yemizde bulunuyor? 

Þehir merkezinde bir yerleþkemiz var. Geleneksel mühendislik disiplin-
leri, otomotiv mühendisliði, makine, inþaat hizmetleri, çevre doðal bilimler
bu yerleþke içerisinde bulunmakta. Bunun yaný sýra baþka fakültelerimiz
var. Bilgi teknolojileri yönetimi, sosyal iþler, saðlýk, hemþirelik okullarýmýz
var. 

Yüksek lisans dersleri ve programlarý Ýngilizce olarak veriliyor. Yurtdý-
þýndan öðrencilerin gelebilmesi için benim çalýþtýðým kampus mekatronik
ve elektrik mühendisliði yönetimi konusunda iþlemlerde bulunuyor. Çalýþ-
malar yürütüyor. 30 meslektaþýmla birlikte, mekatronik ve elektrik mühen-
disliði konusunda çalýþmaktayýz. Aþaðý yukarý 5 bin 200 öðrencimiz var. Bi-
zim orta büyüklükte bir üniversite olmamýzý saðlýyor.  

Mekatronik nedir? Þimdi bundan bahsetmek istiyorum. Eðer klasik bir
mühendislik ürününe ya da bu alanýn ürünleri olan makine ürünlerine ba-
kacak olursanýz, elektronik mühendisliði ve makine mühendisliði süreçleri
biraz havada kalabiliyor. Ben daha önce, makine araçlarý tasarýmý çalýþ-
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maktaydým. O zaman üretilen katma deðer bir makineyi herhangi bir kul-
laným amaçlý sattýðýnýz zaman aslýnda katma deðerin yüzde 70'i bu maki-
nenin elektronik yapýsýndan gelmekte. Yüzde 30'u elektronik ekipmandan
ve yüzde 30'dan daha fazlasý da bu makine için gerekli olan yazýlýmdan
gelmekte.  O zaman yazýlýmý nasýl çoðaltabiliriz? Bir maddeyi kopya ede-
rek çoðaltabiliriz.  Ama tabi ki bir mekanik yapýyý çoðaltmak çok daha zor
bir iþ. Ýnsanlarýn bize gelmesinin sebebi, bizlerin onlarýn sorunlarýna uygun
çözümler üretiyor olmamýz. Ve mekanik yapýnýn çoðaltýlmasý, bir kere eli-
mizde bir örnek olduktan sonra daha kolay hale geliyor diyebiliriz.  Aslýnda
sadece ürünler deðil, ürünlerin nasýl üretildiði de mekatronikle daha fazla
baðlantýlý hale gelmekte. Bu fachhochschulenin yaptýðý bir ev ürünü. Pors-
che ve Mercedes Benz karýþýmý, Merce-Porsche adýný verdiðimiz bir ara-
ba. Mekanik, elektronik ve bilgiyi karýþtýrýyoruz. 

Mekatronik nedir? Sistemlerin iþlevsel ve uzamsal bir þekilde birleþtiril-
mesi bizim görevimizi teþkil etmekte. Yedi sömestrlýk bir lisans programý-
mýz var. Mekatronik için gerekli olan bilgileri ilk iki sömestrede saðlýyoruz
öðrencilerimize. Bu da öðrencilerimize hangi alanda uzmanlaþmak istedik-
lerine karar vermek için zaman saðlýyor. Mikro mühendislik olabilir, elektrik
ya da otomotiv mühendisliði olabilir. Bütün bunlar uzmanlýk gerektiren
alanlar. Örneðin otomasyon alanýna bakacak olursak diyebiliriz ki yazýlým
temelli ya da donaným temelli olabiliyor bunlar. Bu eðitimler arasýnda pra-
tik bir staj dönemi var ve ikinci sömestre de oluyor bu. Çünkü biliyorsunuz
sadece bildiðiniz þeyleri görüyorsunuz stajda ve öðrencileri, çalýþmaya
baþlamadan önce, bir þeyler bilmeden önce staja göndermeye baþlamak
aslýnda çok mantýklý deðil. Çünkü bu konuyla ilgili bilgimiz olmazsa, staj
yapmanýn bir anlamý olmayacaktýr. O yüzden öðrencilerimizi beþinci sö-
mestreye kadar staja göndermiyoruz. Tabi ki öðrencilerimiz stajlarýný han-
gi þirkette yapmak istediklerini seçme hakkýna sahipler. Bu seçimi yapar-
ken þunu da göz önünde bulunduruyorlar. 'Acaba, bu þirket benim için ile-
ride bir iþveren olabilir mi' ya da 'ben bu sektörde, bu sanayide ileride ça-
lýþmak isteyecek miyim' diye düþünüyorlar. Daha sonra lisans tezi var. Ye-
dinci sömestrede lisans tezi yazýlýyor. Bir seçenek olarak üç sömestre da-
ha süren bir mastýr programýmýz da var. Bu programýn içerisinde makine
mühendisliði ve otomotiv mühendisliði bölümleri yer almakta. Bunlarýn ya-
ný sýra bazý idari programlar da sunuyoruz öðrencilerimize. Örneðin, teknik
Ýngilizce. Öðrencilerimizin tamamý iyi derecede Ýngilizce konuþabilmekte
ve ikinci bir dilleri daha var. Ýki dilli olmanýn hatta Almancayý da sayarsak
üç dilli olmanýn bir gereklilik olduðunu düþünüyoruz. 

Ayrýca öðrencilerimize, bir ya da iki sömestre yurtdýþýnda eðitim görme
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olanaðý da sunuyoruz. Öðrenciye göre uyarlanmýþ bir programla bu mo-
düllerden birisi, bir baþka üniversitedeki bir modülle de deðiþtirilebiliyor.
Öðrencilerimizin günlük öðrenim hayatý genellikle sýnýflarda geçiyor. Fakül-
telerimizde laboratuarlarýmýz mevcut. Örneðin, elektrik mühendisliði, mik-
ro teknolojiler, elektronik enerjisi ve güç sistemleri, fizik gibi konular mev-
cut. Optik ve enformatikle ilgili bunlar. Benim çalýþma alaným olan hassas
cihaz mühendisliði var ve veri iþlemciliði. Bunlar bir mühendisin çalýþma
alanýný öðrencilere sunuyor ve böylece öðrenciler sanayidekine benzer bir
çalýþma ortamýnda eðitim görme fýrsatý elde ediyor. Sayýn Rolla sunumun-
da aþaðý yukarý buna benzer bir þey belirtmiþti. Almanya'ya özgü bir durum
var. Biz ilköðretimden ortaöðretime 10 yaþýnda geçiyoruz. Yapýlan araþtýr-
malar þunu söylüyor: 10 yaþ çok erken bir yaþ. Bu yaþta bir çocuðun ne
olacaðýna karar vermek çok erken olabilir. Daha çok erken bir dönemdir.
Bu yaþta çocuk, akademik bir kariyer mi seçecek, akademik olmayan bir
kariyer mi seçecek bunu belirlemek çok zordur, deniliyor.  Buradaki farklý
olanaklara, seçeneklere bakacak olursak, en altta ortaöðretim seviyesini
görüyorsunuz. Hepsi sonuçta ya üniversiteye gidiyor ya da sanayi ve tica-
ret alanýnda bir iþ bulmaya gidiyor. Önce ilk bakýþta karmaþýk görünebilir.
Ama aslýna bakarsanýz, her yerden her yere geçiþ olanaðý olduðunu, gö-
rüyorsunuz. Biz aslýnda öðrencileri çok erken bir yaþta ayýrýyoruz ve bu
sistemin amacý olabildiðince adil seçenekler sunmak. Ama buradaki ada-
letten kastýmýz herkesin hangi elmayý istediðine karar vermesi deðil; han-
gi elmanýn uygun olduðuna karar vermesi. Burada ikili sistemde bir mes-
leki eðitim görüyorsunuz. Daha sonra ileri düzeyde mesleki eðitim var, üni-
versiteye geçebiliyor öðrenciler. 

Þimdi üniversite düzeyine daha yakýndan bakalým. Almanya'da temel
olarak iki tip üniversite bulunmakta, klasik araþtýrma üniversiteleri ve uygu-
lamalý bilimler üniversiteleriyle iþbirliði eðitimi saðlayan üniversiteler. Bu
ikisi için lisans ve mastýr seviyesinde eðitim görmek mümkün ve iþbirliði
eðitimi sunan üniversiteler sadece lisans diplomasý veriyorlar. Farklý alan-
lar eðitim programlarýnýn farklý bölümlerini gösteriyor. Bunlar da sanayiden
destek alan bölümler. Örneðin bir staj ya da bir lisans tezi. Bunlar temel
eðitimde gerçekleþtiriliyor. Bu üçünün farklýlýklarý olduðunu görüyorsunuz..
Ve artýk aslýnda üç farklý üniversite görmüyoruz. Tarihten gelen bir çeþitli-
lik. Ancak bu üniversitelerin her biri sanayiden gelen piyasadan gelen fark-
lý bir talebe cevap veriyor. Bu yüzden de üç farklý üniversite tipinin oluþtu-
rulmasý ihtiyacý ortaya çýkmýþtýr. Öncelikle iþbirliði eðitimi sunan üniversite-
lerle ilgili, bu benim geldiðim eyalete özgü bir üniversite. Almanya'da 15
eyaletten sadece üçünde bu üniversiteler mevcut. Bunlarýn belirlenmiþ za-
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man çizelgeleri var. Pratik deneyimlere yönlendiriyor öðrencileri ve bura-
daki özelliklerden birisi de öðrencilerin pratik bir eðitim sunan bir þirketin
çalýþaný olmasý. Yani bir þirkette çalýþýyorlar. Çalýþma saatlerinin yüzde
50'sini okulda, yüzde 50'sini þirkette geçiriyorlar. Bu sadece bazý eyaletle-
re özgü bir durum. Ama bir sisteme inanan veya inanmayan pek çok kiþi
var. Örneðin kuzey eyaletlerinde bu sistem uygulanmamakla birlikte bu
sistemin uygulandýðý þirketler bulunmakta. Bunlar diyor ki: 'Eðer bizim þir-
ketimizde mühendis olmak istiyorsanýz, bu programla eðitim göreceksiniz.'
Bu da þu anlama geliyor: Öðrenciler iþe gidip okula gelebilmek için, belki
de kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalabiliyorlar. Uygulamalý bilimler
üniversitelerinde hem lisans hem lisans üstü eðitim görmek olanaklý. Sýnýf-
lar yaklaþýk 30-40 öðrenciden oluþuyor. Yine belirli bir zaman çizelgesi var.
Pratik iþ eklenmekte. Bir-iki sömestr sanayide staj yapýlmakta. Daha son-
ra bitirme tezi de sanayide yazýlýyor. Araþtýrma üniversitelerine bakacak
olursak, daha serbest bir çalýþma yapýsýna sahip olduklarýný görebiliriz. Bu
üniversiteler saðlam bir akademik formasyon vermekle gurur duyuyorlar.
Teorik eðitim sunuyorlar. Bir baþka programda ki ben daha önce bu prog-
ramýn yöneticisiydim, mesleki eðitim veriliyor. Bu eðitim sistemiyle lisansla
biten bir eðitimin birleþtirilmesi söz konusu. Öncelikle, ilk dönem üniversi-
te, mesleki eðitim ve þirket arasýnda geçiyor. Ýki buçuk yýl boyunca öðren-
ciler de mesleki sertifikalar alýyorlar. Bu, öðrencinin nitelikli bir iþçi olduðu-
nu gösteriyor. Daha sonra altýncý ve onuncu sömestrlar arasýnda o zama-
na kadar mesleki okul bitmiþ oluyor. Daha sonra üniversite ve þirket birle-
þiyor ve bu da bir lisans sertifikasý alýnmasýyla sona eriyor. Bunun için ilk
beþ sömestr boyunca bir genel akademik okul eðitimi alýnmasý gerekiyor.
Bu da abitru alan öðrenciler için geliþtirilmiþ bir sistem. Klasik olarak uygu-
ladýðýmýz sisteme bakacak olursak, genel olarak programýn tamamýnýn sü-
resinin kýsaltýlmasý söz konusu. Düzenli dengeler içerisinde staj yapýlmasý
söz konusu. Üniversiteler ve þirketler arasýnda yakýn iþbirliði var. Ve eðitim
süreci boyunca yapýlan stajýn ödemeleri karþýlanýyor. Üçüncü olarak yedi
sömestrlýk bir programýmýz var. Baþlangýç olarak temel dersler alýnýyor. Ýki
sömestr daha spesifik geçiyor. Öðrenci bir yöne yönlendiriliyor. Otomotiv
mühendisliði ya da hassas cihaz mühendisliðinden biri seçiliyor. Daha
sonra isterse mastýr programýna devam etme seçeneði var. Bu da fazla-
dan iki sömestr sürüyor. 

Bilmiyorum sanayi kelimesini, sunumumda þimdiye kadar kaç kez kul-
landým ama aslýnda benim misyonum bu zaten. Biz ne yapýyoruz? Sana-
yi ile sýký iþbirliðini devam ettirmek için neler yapýyoruz? Tabii ki bir staj
programýmýz var. Bu staj bütün öðrenciler için zorunlu. Bu hem öðrenciler,
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hem de þirketler için gerçekten çok deðerli bir katký. Þirketler de daha son-
ra, iki yýl sonra, iþgücü piyasasýna girecek genç bir mühendise bakma ola-
naðý buluyorlar. Yani bütün öðrenciler þirketle temasa geçmiþ oluyor. Böy-
lece þirketle öðrenci arasýnda gayri resmi bir anlaþma oluyor. Þirket diyor
ki, 'Mezun olurken baþka bir yere baþvuru yapmadan önce, bize gel.' 

Bitirme tezi de sanayide yazýlýyor. Bu da öðrencilerimize aslýnda çalýþ-
mayý seçtikleri þirkete, çalýþmalarýnýn meyvelerini alma olanaðý sunuyor.
Sanayi de bu öðrenciye bakma þansýný elde ediyor. Genellikle altý ay bo-
yunca ücretsiz olarak bakýlýyor. Böylece þirket kendisi bir sözleþme öner-
meden önce, öðrenciyi tanýma olanaðý bulmuþ oluyor. Þimdi fachhochs-
chulenin arkadaþlarýmdan bahsetmek istiyorum. Çok iyi üyelerimiz var. Ve
þirketlere programlý olarak giriyoruz. Öðrencilerimizi gönderiyoruz. Gidiyo-
ruz ve yönetimle kiþisel olarak deðil tabi ama þirket olarak, þirketlerinin bu
derneðimize üye olmalarýný teklif ediyoruz. Bu da tabi ki fachhochschule
için yýllýk 250 bin Euro'luk bir baðýþ anlamýna geliyor. Devlet bütçesinin bü-
yük bir çoðunluðunun büyük bir bölümü maaþlara gittiði için bu gelen ba-
ðýþ aslýnda çok önemli. Çünkü bu parayý yatýrým için kullanabiliriz. Bu pa-
ranýn tamamýný altyapý yatýrýmlarý için kullanabiliriz. O yüzden bu para bi-
zim için çok deðerli. Bundan baþka bir sanayi denetleme kurulumuz var.
Sayýn Mikhail, bundan bahsetmiþti. Bu danýþma kurulu sanayi tarafýndan
yürütülüyor. Bize þunu söylüyorlar: Biz programlarýmýzý sanayinin ihtiyaç-
larýna göre ayarlayalým. 

Bakanlýktaki patronum beni davet etti. Sadece öðrencilere ders ver-
mem için deðil, sanayiyle de iþbirliðinde olmam için bu amaçla haftada bir
gün serbest vaktim var. Bu süre içerisinde okulda ders vermiyorum. Ama
bu serbest günümde sanayiyle temaslarda bulunuyorum. Çalýþan öðrenci-
leri ziyaret ediyorum. Tezlerini hazýrlayan öðrencilerle ilgileniyorum. 

Burada ortaya atýlan bir fikir var. Bizim bilgi temelimiz var, hizmet biri-
mimiz var. Ama bu ikisi arasýndaki baðlantýyý kuran kimse yok. O zaman
bunu saðlamak amacýyla bir transfer merkezi kuruldu. 15 transfer merke-
zi farklý alanlarda çalýþýyor. Profesörler merkez açma konusunda serbest-
ler. Onlar üniversitelerde üniversitelerin altyapýsýný kullanmak için belli bir
harç ödüyorlar. Örneðin, elektromikroskopla bir saat çalýþmak 100 Euro ci-
varýnda. Fachhochschule ya da devlet herhangi bir mali destek sunmuyor.
Para þirketlerden geliyor. Ýþbirliði içinde olduðumuz, baþka þirketler ve üni-
versiteler daha var. Meksika'da, Singapur'da, Avrupa'da ve ABD'de. 
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Sözlerime son verirken, son olarak bizler bilimsel anlamda deðil, mü-
hendislik konusunda, lisans ve mastýr programlarýna odaklanýyoruz.  Biz-
de her bir profesörün en azýndan 10 yýllýk sanayi deneyimi bulunmaktadýr.
Çünkü içinden gelmediðimiz bir meslek için eðitim vermek çok zordur. Na-
sýl çalýþtýðýný bilmediðimiz bir konuda eðitim vermek, çok zor. Uygulamalý
araþtýrma enstitülerimiz var. Sanayi deneyimine sahip olarak baþlayan öð-
rencilerimiz var. Tabi ideal olarak bir stajdan geçmiþ olarak öðrenciler bize
gelmeli. Daha sonra saha aktarýmýný göz önünde bulunduran bazý grup
projeleri var ve öðrencilere sanayide yüz günlük pratik staj olanaðý sunu-
yoruz. Ve altý ay içerisinde de yine sanayide tezlerini yazýyorlar ve öðren-
cilerimiz için iyi iþ olanaklarý sunuyoruz. 

Peki Türkiye için neler önereceðim? Eðer bunu ikna edici bulursanýz,
eðer fikirlerinize ve gereksinimlerinize uygun bulursanýz, öncelikle bir eði-
tim programý baþlatabilirsiniz. Örneðin, mevcut bir üniversitede bu prog-
ram baþlatýlabilir. Ýlgili sanayilerle sýký bir baðlantý içinde olmanýzý öneririm.
Meslektaþlarým adýna Türkiye'den profesörleri Esslingen modeline bak-
mak için davet etmek isterim. Sayýn Rolla burada, belki kendisi bu sürece
nasýl destek verilebileceði konusunda AB içerisinde size bilgi verebilir. 

Baþkan Prof. Dr. Süha SEVÜK: Sayýn konuþmacýya, verdiði deðerli
bilgiler için teþekkür ediyorum. Þimdi sizlerin sorularýna geçebiliriz.

Sorular-Yanýtlar

Sorum Sayýn Rolla'ya. Kendisi MEGEP projesiyle ilgili olduðunu,
galiba baþýnda bulunduðunu da söylemiþti. Türkiye'de 51 milyon büt-
çeyle baþladý. Üçüncü yýlý bitirdik sanýyorum. Ne durumdayýz bir özet
rica ediyorum. 

Rolla: Soru için çok teþekkürler. Þu anda projenin mevcut durumuna
bakacak olursak, eylül ayýnda bitireceðiz. Eylül ayýnda gözden geçirilmiþ,
mesleki eðitim ve öðretim müfredatý 17 iþ ailesi için tespit edilecek ve 100
okulda test edilecek. 60 mesleki standart revize edilecek sosyal ortaklarla
birlikte bunun yaný sýra gelecekteki müfredat geliþtirme süreci için bir temel
oluþturacak. Biz proje süreci boyunca mesleki eðitim ve öðretim yeterlilik-
ler kuruluþuna katkýda bulunduk. Geçen Kasým ayýnda Türkiye'de kuruldu.
Bu aslýnda ulusal yeterlilikler sisteminin en temel yapý taþlarýndan birisini
oluþturuyor. 100 ortaklý olarak kurulduk pilot okullarla ve Avrupa'daki okul-
larla. Bu okullara ekipman saðladýk. Bunlarýn deðeri 28 milyon Euro civa-
rýndaydý. Bunlara ek olarak, daha önce de söylediðim gibi politika belgele-
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ri oluþturuldu. Türkiye'deki reformla ilgili yeþil bir belge, bir yaþam boyu öð-
renme strateji belgesi, bunun yaný sýra sosyal ortaklarýn mesleki eðitim öð-
retim sisteminin Türkiye'ye dahil olmasýyla ilgili bir strateji belgesi oluþtu-
ruldu. Yani bunlar tavsiye niteliðindeki politika belgeleri. Bunlar uzmanlar-
la iþbirliði içerisinde hazýrlandý. Kýsaca, temel sonuçlarý bu þekilde özetle-
yebilirim. 

Serdar Polat. Devlet Planlama Teþkilatý'ndan katýlýyorum. Sorum
Özkul'a Japonya'daki eðitim sistemiyle ilgili olarak, son yýllarda mes-
leki eðitimin payýnýn düþtüðünü görüyoruz. Japonya'da bunu biraz
daha iyileþtirmek için, yani öðrencileri mesleki eðitime yönlendirmek
için sizin bütünleþtirme olarak tarif ettiðiniz dersleri koyarak, mesle-
ki eðitimin payýný artýrmak istiyorlar. Bu çerçevede baktýðýnýz zaman,
geliþmiþ ülkelerin hepsinde var. Mesleki eðitimin Türkiye'de ortaöð-
retim sisteminde ne kadar þekilde verilmesi gerekir? Veya bunun
yükseköðretime mi aktarýlmasý gerekir? Türkiye'de mesleki eðitimde
lise ve meslek yüksek okullarý arasýndaki program bütünlüðünün
saðlanmýþ olduðunu düþünüyor musunuz? Eðer saðlanmamýþsa na-
sýl bir yapý oluþturulabilir? 

Özkul: Teþekkür ederim, sayýn Polat. Gözlemleriniz doðrultusunda siz
de betimlediniz. Japonya'daki aslýnda kýsmen Kore'de de benzer bir durum
var. Hem ortaokuldan baþlayarak mesleki bilinçlendirme liselerde benim
bütünleþtirme olarak tanýmladýðým daha serbest belki Batý ülkelerinde
Amerika'da Liberal Arts türündeki bir eðitim modelinin uygulandýðý öðren-
cilerin kendi istekleri, eðilimleri, konulara yaklaþýmlarý, ailelerinin onlara ak-
tardýðý bilgiler doðrultusunda daha geçiþken belirli bir mesleðe, belirli bir
alana deðil de, her alandan ilgileri doðrultusunda, bilgi edinmelerini saðla-
yacak bir eðitim modeli olarak nitelendirdim, bütünleþtirilmiþ eðitim mode-
lini. Bu toplantýda, 'Türkiye için þu model olsun' demenin doðru olmadýðýný
düþünüyorum. Bu farklý ülkelerdeki yaklaþýmlarý deðerlendirerek özellikle
þimdiye kadar ne yapýldýðýndan daha çok þu anda bulunulan durum, ileri-
ye yönelik durum hakkýnda ne tür önlemler aldýklarý. Bu anlamda bütünleþ-
tirilmiþ lise güzel bir örnek. Mesleki eðitimi orta öðretime ya da yükseköð-
retime yönlendirme konusunda Türkiye'de sabahki konuþmalarla da belir-
tildi. Yükseköðretime hazýrlama konusunda çok iyi durumda olmadýðýmýz
ortada. Onun için belki bu ikinci sorunuz olan program bütünlüðüyle de il-
gili. Türkiye'de program bütünlüðünün olduðunu söylemek zor. Hemen he-
men ayný konular meslek yüksek okullarýnda da tekrar edilmek zorunda
kalýnýyor. O zaman þöyle bir soru akla geliyor: Japonya'da benim deðinme-



ULUSLARARASI MESLEKÝ ve TEKNÝK EÐÝTÝM KONFERANSI

90

diðim bir model daha vardý. Ortaöðretim, lise ve meslek yüksekokulunu
birleþtiren bir model. Beþ yýllýk 3+2 diye bunu da "secondary education" di-
ye adlandýrmýþlar. Ama sadece lise deðil. Böyle bir model iki farklý eðitim
kurumunun müfredatýnýn birleþtirilmesi için incelenmeye deðer bir model
olabilir. Ama benim kiþisel görüþüm, ben bunun þu anda, 'þu olsun ya da
bu olsun' þeklinde bir yargýya varmak istemiyorum. Sadece Japonya'daki
uygulamalar bu, Kore'de de benzer uygulamalar var. 

(Mersin Teknik Eðitim Fakültesi Dekaný) Sorum Sayýn Plank'a,
Teknik eðitim fakültelerinin karþýlaþtýrmasýný yaptýðýmýz için bize lüt-
fen feahhochshule’lerde nasýl öðretmen yetiþtirilir? Bu yapýlýp yapýl-
mýyor mu? Ayrýca feahhochshule dýþýnda öðretmen yetiþtiren üniver-
siteye ait farklý bir kuruluþ var mý? Bir de feahhochshule mühendis-
lik unvaný verebiliyorlar mý? Veriyorlarsa, unvanýn sonundaki fh ar-
masý duruyor mu? 

Plank: Sorunuz için çok teþekkürler. Çünkü bir anlamda ülkenizdeki
son siyasi geliþmeleri bu sorunuzla yansýttýnýz. Bakanlýk eski diploma de-
recelerinin, yüksek lisans ve lisans derecelerinin dönüþtürülmesi sürecini
baþlattý. Bu süreç, aslýnda çok canlý bir þekilde meslektaþlar arasýnda tar-
týþýlmýþ olan bir konu. Çünkü þunun farkýndayýz: Aslýnda diploma sadece
Almanya'da bir üniversite derecesi olarak dikkate alýnýr. Ama diðer ülkeler-
de diploma, düþük seviyeli bir mesleki eðitimin sonunda alýnan bir sertifika
olarak düþünülüyor. Master ve lisans dereceleri deðiþtirilebilirlik saðlamak
zorunda. Deðiþtirilebilir derken diðer ülkelerin üniversiteleriyle denklik sað-
lanabilmesini kastediyoruz. Bizim temel hedefimiz bu aslýnda. Hem mes-
lek liseleri ve üniversite üzerine böyle bir sorumluluðun getirilmesi, hiçbiri-
nin geçmiþin baþarýlarýna artýk güvenilmemesi sonucunu beraberinde ge-
tirir. Çünkü artýk diploma ve diploma fh yok. Her iki üniversite de ayný bel-
geyi ayný baþarý seviyesini ve derecesini akademik çalýþmalar tamamlan-
dýktan sonra verebiliyor. Yani aslýnda doðrudan bir rekabet içerisinde bu iki
okul. Hükümetin istediði þey de bu zaten. Bir araþtýrma üniversitesinden mi
yoksa, bir uygulamalý bilimler üniversitesinden mezun olduðunuz artýk çok
önemli deðil. Derece, diploma nitelik olarak farklý ama deðeri ayný. Benzer
þekilde, nereden mezun olduðunuz, hangi üniversiteden mezun olduðu-
nuz eþdeðer bir öneme sahip.  Bu da aslýnda bir rekabet ortamýný berabe-
rinde getiriyor. Ýstedikleri þey de bu zaten. 



ÇALIÞMA GRUBU RAPORLARI
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YÜKSEKÖÐRETÝMDE UYGULAMA AÐIRLIKLI YENÝ AÇILIMLAR

Moderatör: Prof. Dr. Þener OKTÝK*

Uygulama Aðýrlýklý Eðitim Öðretim; Meslek Yüksekokullarý, Yükseko-
kullar, Fakülteler ve Enstitülerde gerçekleþmektedir.

Meslek Yüksekokullarý

2547 Sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 3. maddesinde Meslek Yük-
sekokulu, "Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiþtirmeyi amaçla-
yan dört yarýyýllýk (iki yýl) eðitim-öðretim sürdüren bir yükseköðretim kuru-
mudur." biçiminde tanýmlanmýþtýr. Kuruluþ þekillerine göre ülkemizde üç
çeþit meslek yüksekokulu bulunmaktadýr. Bunlar devlet üniversiteleri tara-
fýndan kurulmuþ olan MYO'larý,  vakýf üniversiteleri tarafýndan kurulmuþ
MYO'larý ve üniversite kurma þartýna baðlý olmaksýzýn 4702 Sayýlý Yasa
hükümlerine göre vakýflar tarafýndan kurulan MYO'lardýr.

Türk Yükseköðretim Sisteminde "önlisans" olarak tanýmladýðýmýz ve
çoðunlukla meslek yüksekokullarýnda verilen "Kýsa Dönem (Short Cycle)"
dereceleri,  "2005 Bergen Bakanlar Zirvesi" nde sekiz ayrý seviye ile ta-
nýmlanan  "yaþam boyu öðrenme, (Life Long Learning, LLL)"  sisteminde
beþinci seviyede yer almaktadýr. Sekiz düzeyin son üç düzeyi yükseköð-
retim olarak tanýmlanmýþ olup, kýsa dönem dereceler yükseköðretimin bi-
rinci aþamasý, yani beþinci düzey içerisinde tanýmlanmýþtýr. 

AB ülkelerinin çoðunda kýsa dönem dereceler yükseköðretim sistemi-
nin içinde ya da dýþýnda birbirinden farklý bir biçimde yer almaktadýr. Bazý
ülkelerde ortaöðretimin ardýndan gelen kýsa dönem dereceler yüksek öð-
retim derecesi olarak sayýlmazken bazý ülkelerde yükseköðretimle iliþki-
lendirilmiþtir.  Bu farklý yapýlanma Bologna Sürecinde öðrenci ve öðretim
elemaný deðiþimi ve ortak projeler için önemli bir engel olarak görülmek-
tedir.  Kýsa dönem (önlisans) dereceleri mesleki ya da mesleki olmayan
ortaöðretimin ardýndan kýsa süre içerisinde meslek edinmeye olanak ve-
rerek, yükseköðretimin çýktýsý olan insan kaynaklarýnda çeþitliliði artýrma-
yý amaçlamaktadýr. 

"Ara insan gücü" yetiþtirmeye yönelik bu seviye için tanýmlanan ye-

*Muðla Üniversitesi Rektörü 
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terlikler ve nitelikler, ilgili sektörlerle iþbirliði içerinde hazýrlanmaktadýr.
Yerel, ulusal ve uluslararasý taleplerin yol göstericiliðinde hazýrlanan kýsa
dönem derece programlarý talep çeþitliliðine baðlý olarak çok büyük sayý-
larda olabilmeli ve ayný zamanda kamu ve özel sektörce oluþturulan iþ
pazarlarýndaki deðiþimlere cevap verebilmek için çok hýzlý bir biçimde de-
ðiþebilmelidir.

Yetiþmiþ insan gücündeki çeþitliliði saðlamak için planlanan kýsa dö-
nem programlarýn (ön lisans) mezunlarý daha kolay istihdam edilebilmek-
tedir.  Buna baðlý olarak ön lisans mezunlarýnýn çoðunluðu hemen iþe
baþlama eðiliminde olmakla birlikte, bir bölümü, mezuniyetin hemen ar-
dýndan ya da iþ hayatlarýnýn belli bir döneminde kendi alanlarýnda lisans
derecesini tamamlamayý istemektedirler.

Bologna Sürecine uygun olarak belirlenen seviye tanýmlayýcýlarý (level
descriptors) ve öðrenim çýktýlarý (learning outcomes) kýsa dönem derece-
leri için 120AKTS (ECTS) kredisini ya da eþdeðerini hedeflemelidir.  An-
cak 31 Ekim 2006 AB Komisyonu tarafýndan "Mesleki Eðitim-Öðretim"
için öðrenim çýktýlarýnýn daha saðlýklý tanýnmasý, toplanmasý ve transferi-
ni saðlamak üzere yeni bir {"European Credit Transfer System for Voca-
tional Education and Training" (ECVET)}, "Avrupa Mesleki Eðitim ve Öð-
retim için Kredi Transfer Sistemi" (AMEKTS) Avrupa komisyonuna dahil
ülkelerin görüþüne sunulmuþtur.  Haziran 2007'de Almanya'nýn baþkanlý-
ðýnda yapýlacak bir konferansta sonuçlandýrýlmasý beklenmektedir.

Meslek Yüksekokullarýnda görev alacak öðretim elemanlarý için Fakül-
te ve Yüksekokullardan farklý bir kariyer geliþimi belirlenmesi doðru bir
yaklaþým olacaktýr  (Akademik unvan ve ücret açýsýndan).  Uzun süreli
sektör deneyimi (tercihen beþ yýl)  ön þart olarak konulmalýdýr, sektör de-
neyimli TEF mezunlarýna öncelik verilebilir. Öðretim elemaný baþýna öð-
renci sayýsýnýn kabul edilebilir bir düzeye çekilmesi için verilen kadro sa-
yýsý önemli ölçüde artýrýlmalýdýr ve MYO lara öðretim elemaný alýnýrken
merkezi sýnav þartý kaldýrýlmalýdýr.

Meslek Yüksekokullarý üniversiteler içinde kaldýðý sürece üniversite
yatýrým bütçelerinden ayrýlan payda, Üniversite dýþýnda düþünüldüðünde
kendi yatýrým bütçelerinde önemli bir artýþa gereksinim olduðu ve bu kay-
nak için sektör desteði saðlanmasýnýn yasal olarak kolaylaþtýrýlmasý ve
vergi teþviklerinin artýrýlmasý gerekliliði çoðunlukça kabul görmüþtür.  Böl-
gesel olarak yakýn mesafedeki MYO olanaklarýný ortak kullanmasýnýn
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özendirilmesi belirtilmiþtir.

Yükseköðretim Kurumlarý Avrupa Birliði (EURASHE), kýsa dönem
yükseköðretimin Bologna Sürecindeki bütün tartýþmalara ayrýntýlý ve aðýr-
lýklý olarak dahil edilmesini ve kýsa dönem yükseköðretimden diðer düzey-
lere geçiþlerin teþvik edilmesi için, düzenlemeler yapýlarak kolaylýklar
saðlanmasý gerektiðini vurgulamaktadýr. Ayrýca Avrupa Nitelikler Çerçe-
vesi içerisinde önlisans derecelerinin uluslararasý tanýmlanabilmesi için
kalite güvencesi çalýþmalarýnýn bu alanda da tamamlanmasý ve AKTS
(AMEKTS) ve diploma eklerinin bu düzeyde de etkin olarak kullanýlmasý-
ný önermektedir. Ülkemiz olabildiðince kýsa sürede sektörlerle iþ birliði
içerisinde bu çalýþmalarý tamamlamalýdýr.

Sýnavsýz olarak meslek yüksekokulu ve açýköðretim ön lisans prog-
ramlarýna devam ederek mezun olan öðrencilerin alanlarýndaki lisans
programlarýna dikey geçiþ yapabilmeleri 4702 Sayýlý Yasa gereðidir. An-
cak teorik aðýrlýklý eðitim öðretim yapan fakültelerdeki lisans programlarý-
na dikey geçiþ yapma hakký kazanan öðrencilerin sayýlarý ve baþarý oran-
larý oldukça düþüktür.

MYO sayýsý, ülke genelinde daðýlýmý ve il merkezleri, ilçe ve hatta bel-
delerde eðitim öðretim veriyor olmalarý  KALÝTE PROBLEMÝNÝ  BERABE-
RÝNDE GETÝRMEKTEDÝR.  Ancak kaliteyi artýrmak amacý ile sayýlarýnýn
azaltýlarak, belirli merkezlere toplanmasý Ülke gerçeklerine uygun deðil-
dir. Kurulmuþ olanlarýn yeniden yapýlandýrýlarak düzeltilmesi daha uygun-
dur.  Yeni açýlacak olanlarda kriterler daha yüksek tutulmalýdýr. Ýzlenecek
Programlar Sektörlerin gereksinimlerine uygun ve Sektörle birlikte ger-
çekleþtirilmelidir.  Eðitim öðretim süresince öðrencilerin sektörde geçire-
ceði zaman artýrýlmalýdýr.  5510 sayýlý Yasanýn MYO öðrencilere uygula-
nabilmesi için gerekli düzenlemeler gerçekleþtirilmeli ve öðrenciler sek-
törde çalýþýrken, ücretler, sigorta ve iþ güvenliði konularýnda kolaylaþtýrýcý
yasal deðiþiklikler yapýlmalýdýr. 

Dikey geçiþ için yeni açýlýmlar tanýmlanmalýdýr.  MYO'larýn toplumsal
statüleri topluma katabildikleri deðerle yükselecektir. Yüksek kalitede
MYO mezunu için: Meslek liselerinden MYO'lara olan sýnavsýz geçiþ, ni-
telik sorununa yol açmaktadýr. Bunu giderici önlemler alýnmalýdýr. Meslek
liselerindeki dersler ve içerikleri konusunda MYO tarafýndan oluþturula-
cak danýþma kurullarý (MYO+Sektör)  görev almalýdýr.  Danýþma kurullarý
programlarýn oluþumu kadar denetiminde de görev yapmalýdýr. MYO'ya



ULUSLARARASI MESLEKÝ ve TEKNÝK EÐÝTÝM KONFERANSI

96

daha kaliteli öðrenci teþvik etmek için "askerlik" görevinde düzenlemeler
yapýlmalýdýr.

Meslek yüksekokullarý sayýsýnýn artmasý ve Avrupa Birliði ölçeðinde
bir kalitenin yakalanabilmesi ülkemizin gerçekleri göz önünde bulunduru-
larak yeniden bir yapýlanmayý gerektirmektedir.

Yüksekokullar

Yüksekokullarda lisans düzeyinde eðitim öðretim yapýlmakta olup,
2547 sayýlý Yasanýn 44. maddesine göre öðretim süresi dört yýl ve azami
öðrenim süresi yedi yýldýr.

Organlarý ve iþleyiþi açýsýndan fakültelere çok benzeyen yüksekokul-
larýn kuruluþ amaç ve hedefleri, daha çok mesleki ve uygulamaya yöne-
lik eðitim öðretim yapmaktýr. Sayýlarý 179 olan yüksekokullarýmýzda eðitim
öðretim gören yaklaþýk 61000 öðrencimize çok farklý adlarla belirlenmiþ
çatýlar altýnda dereceler verilmektedir.  Bunlar özetlenirse:

1. Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu
2. Saðlýk Yüksekokulu
3. Devlet Konservatuarý
4. Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu
5. Hemþirelik Yüksekokulu
6. Yabancý Diller Yüksekokulu
7. Sivil Havacýlýk Yüksekokulu
8. Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Yüksekokulu
9. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
10. Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu
11. Ev Ekonomisi Yüksekokulu
12. Mesleki Teknoloji Yüksekokulu
13. Saðlýk Ýdaresi Yüksekokulu
14. Saðlýk Teknolojisi Yüksekokulu
15. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu
16. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
17. Ulaþtýrma ve LojistikYüksekokulu
18. Bankacýlýk ve SigortacýlýkYüksekokulu
19. Uygulamalý Teknoloji ve Ýþletmecilik Yüksekokulu
20. Taký Teknolojisi ve Tasarýmý Yüksekokulu
21. Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Yüksekokulu
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22. Saðlýk Ýdaresi ve Ýþletmesi Yüksekokulu
23. Saðlýk Teknolojisi Yüksekokulu
24. Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu
25. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
26. Ýþletmecilik Meslek Yüksekokulu
27. Banka ve Sigortacýlýk Yüksekokulu
28. Uygulamalý Yönetim Bilimleri Yüksekokulu
29. ...

Yukarýdaki isimler altýnda lisans düzeyinde eðitim öðretim veren yük-
sekokullardan altý çizilmiþ olanlar birçok üniversitede bulunurken diðerle-
ri ülke genelinde çok sýnýrlý sayýdadýr.  Bunlardan özellikle öðretmen ye-
tiþtirilen yüksekokullarda YÖK tarafýndan çerçevesi belirlenen programlar
uygulanmaktadýr.  Bologna Süreci çerçevesinde yüksek öðretimin birinci
aþamasýnda yer alan yüksekokullar, Avrupa Nitelikler Çerçevesinde
(EQF) beþinci seviyededir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) içerisin-
de yüksekokullarda verilen lisans derecesi için de fakültelerde verilen li-
sans derecelerinde olduðu gibi 180 ile 240 AKTS kredisi gerekmektedir.

Yürütülen eðitim öðretim sürecinin tamamlanmasýnýn ardýndan öðren-
ciden  bilme,  anlama ve yapabilme yetkinlikleri için belirlenen seviye ta-
nýmlarý (level describtor) ile anlatýlan öðrenim çýktýlarý (learning outcome)
yüksekokullarýn bölümleri için karþýlaþtýrýlabilir ya da transfer edilebilir bir
yapýya sahip deðildir.  Örneðin, Ýþletmecilik Yüksekokulunda verilen bir
derece ile Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Bölümünden verilen de-
recenin farklarý tam olarak belirlenmemiþtir. 

Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokullarýnýn yeri kamuda doðru algý-
lanmamakta  hatta karýþtýrýlmaktadýr.  Yüksekokullarýn öðretim kadrolarýn-
da öðretim görevlisi okutman ve uzmanlar fakültelere göre daha aðýrlýklý
olup, öðretim görevlilerinin büyük bir bölümü YÖK tarafýndan son dönem-
de yapýlan düzenlemeden önce istihdam edilmiþ olduðundan yalnýzca li-
sans derecesine sahiptirler.  Baþka bir deyiþle yalnýzca lisans derecesine
sahip bir öðretim elemaný lisans derecesi verilmesinde otorite olabilmek-
tedir. Bunun sonucu olarak verilen derece lisans derecesi olmasýna kar-
þýn, verilen diplomanýn deðerlendirilmesi farklý olabilmektedir. Örneðin 4
yýllýk Sigortacýlýk ve Bankacýlýk Yüksekokulu mezunlarý, fakülte mezunu
olmadýklarý gerekçesiyle Merkez Bankasý'nýn sýnavýna dahi alýnmamakta-
dýr.  Benzer uygulamalar, yazýlý olarak ya da yazýlý olmadan birçok alan-
da yapýlmaktadýr.
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Ülkemizdeki yaklaþýmda mesleki unvan ve akademik unvan biri birine
karýþmýþ durumda olup, verilen lisans diplomasý ile "bir mesleði icra etme"
hakký verildiði düþünülmektedir.  Buna baðlý olarak "Yüksekokul Diploma-
larý"  ile ilgili kargaþa kaçýnýlmaz bir problem olarak karþýmýzdadýr. 

Oluþturulacak Danýþma Kurullarý ile iþ birliði içerisinde seçilmiþ mes-
leklere uygun programlar sektörün istihdamýna uygun sayýda öðrenci sa-
yýsý eðitim öðretim ve araþtýrma talepleri doðrultusunda öðrenim çýktýlarý
ile tanýmlý çalýþma programlarý, kýsa dönem teorik çalýþmalar, pratik çalýþ-
ma yarýyýllarý belirlenmelidir. Öðretim elemanlarýnýn öðrencilerle bireysel
çalýþmasý saðlanmalýdýr. Uygulamalý Eðitim Öðretimde verilen dereceler
farklý fakat eþit statüde olmalýdýr.

Fakülteler

Ülkemizdeki fakültelerde Temel Bilimler, Uygulamalý Bilimler ve Tek-
noloji Uygulama Eðitimi (Uygulamalý Fen Bilimleri, Mühendislik Bilimleri,
Saðlýk Bilimleri)  alanlarý yanýnda Uygulamalý Sosyal Bilimler (Hukuk,
Ekonomi, Ýþletme, Politika…) ve Öðretmen Yetiþtirme alanlarýnda lisans
dereceleri verilmektedir. 

Dünya genelinde yükseköðretimde teorik aðýrlýklý eðitim öðretimle uy-
gulamalý ve mesleki aðýrlýklý eðitim öðretim arasýnda belirgin ayrýþma ger-
çekleþmektedir.   Örneðin Almanya'da Yükseköðretim sisteminde Üniver-
siteler ve Uygulamalý Bilimler Üniversiteleri ayrýlmýþ durumdadýr.  Uygula-
malý Bilimler Üniversitelerine öðrenci kabulü, meslek yüksekokullarý ve li-
selerinden, özel eðitim veren liselerden, endüstri ve lisenin birlikte eðitim
verdiði birimlerden yapýlabilmektedir.  Birçok ülkede tanýmlanan mesleki
yönelimli üç yýl süreli Bachelor dereceler öðrencileri,  endüstride, eðitim-
de, ticarette, tarýmda, saðlýkta, sporda,  fizik tedavi ve rehabilitasyonda,
sosyal çalýþmalarda, biliþim teknolojilerinde, uygulamalý sanat tasarýmlarý
ve medya alanlarýnda profesyoneller olarak hazýrlamayý hedeflemektedir.
Dolayýsýyla bütün dereceler uygulamalý aðýrlýklý olup öðrenciler belli bir
dönemi iþ yeri staj yaparak tamamlamaktadýrlar. Ülkelerin ürettiði çözüm-
ler, kendi özel durumlarýna göre deðiþmekte ancak genel yaklaþým, teori
aðýrlýklý eðitim öðretimi uygulamalý eðitim öðretimden ayrý bir kulvara alýp,
bunlar arasý geçiþlerin kolay yapýlabileceði bir sistemi oluþturmaktýr.

Ülkemizde yükseköðretim kurumlarý; Enstitüler,  Fakülteler, Yükseko-
kullar ve Meslek Yüksekokullarý biçiminde Üniversite çatýlarý altýnda ta-
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nýmlanmýþlardýr.  Yüksek Teknoloji Enstitüleri ile baþlatýlmak istenen ikin-
ci bir kulvarda farklýlýklar korunamamýþ ve kýsa sürede bu kurumlara üni-
versitelerle ayný fonksiyonlar yüklenmiþtir.

Mesleki ve teknik eðitim konusunda Avrupa'da baþlayan deðiþime
uyumlu bir yaklaþým, Yüksekokullarýn, Teknik Eðitim Fakültelerinin ve
Meslek Yüksekokullarýnýn yeniden iliþkilendirilmesi gerçekleþebilir.

Yükseköðretimde Uygulama Aðýrlýklý Yeni Açýlýmlar

Yükseköðretimde Uygulamalý Eðitim Öðretimin belirleyicileri yeniden
vurgulanýrsa; seçilmiþ mesleklere uygun programlar, eðitim öðretim ve
araþtýrma talepleri doðrultusunda, iyi planlanmýþ çalýþma programlarý ký-
sa dönem teorik çalýþmalar,  pratik çalýþma yarýyýllarý, öðretim elemanla-
rýnýn öðrencilerle bireysel çalýþmasýnýn saðlanmasýdýr. 

Uygulamalý Eðitim Öðretimde mesleðe giden yol daha kýsa ve esnek
olmalýdýr. Geleneksel üniversite derecesinden daha kýsa süreli (üç yýllýk
Bachelors dereceleri) dereceler de olabilmelidir. Bilimsel ve teknolojik
araþtýrma geliþtirme çalýþmalarý sektörlerin talepleri doðrultusunda olma-
lýdýr. Yatay geçiþler kolaylýkla yapýlabilmelidir.

Ýþ Ýçin Uygulamalý Eðitim Öðretim ve Araþtýrma; Öðretim Eleman-
larýnýn nitelikleri "gerçek iþ gücü piyasasýnýn"  ihtiyaçlarý doðrultusunda ve
Deðiþen Ýþ Pazarýna uyum gösterecek kadar esnek olmalýdýr. Ýþ Bulma
ve Ýþte Kalabilmek Ýçin Uygulamalý Eðitim Öðretim bilimsel "know
how"dan pratik uygulamalara geçebilen araþtýrma ve geliþtirme teknoloji
transferi yapabilme ömür boyu eðitim öðretim altyapýsýnýn saðlanmasýna
uygun olmalýdýr.

Lisans derecesi veren teknik eðitim fakülteleri ve yüksekokullar araþ-
týrma aðýrlýklý olmayan tamamen uygulamaya yönelik eðitim öðretim ya-
pan "Uygulamalý Bilimler ve Teknolojiler Fakülteleri" çatýsý altýnda
toplanabilir.  Bu fakülteler, 4 yýllýk eðitim öðretim yapan Teknik Eðitim Fa-
kültelerinin ve yüksekokullarýn baðlý olduðu bir üst kurum olarak bütün or-
ganlarý ile tanýmlanabilir. Yüksekokullar, uygulamalý sosyal ve idari bilim-
ler, uygulamalý fen bilimleri, uygulamalý saðlýk bilimleri ve uygulamalý tek-
nolojiler biçiminde gruplara ayrýlabilir.  Kýsa dönem, iki yýllýk eðitim öðre-
tim yapan meslek yüksekokullarý bu çatýnýn dýþýnda tutulup, bu çatý ile sý-
kýca iliþkilendirilebilir.  Bu sistemle MYO'lar Üniversite sisteminde kalabi-
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lir. Grup içerisinde, MYO'larýn üniversite dýþýna çýkarýlmasý düþüncesini
savunanlar olmuþsa da gruptaki genel eðilim, MYO'larýn  üçüncü bir kul-
var olarak tanýmlanmasý yönünde olmuþtur. 

Uygulamalý Bilimler ve Teknolojiler Fakülteleri" nin yapýlanmasý
içerisinde çok geniþ bir çeþitlilikte tanýmlanacak nitelikler çerçevesi ve iliþ-
kilendirilmiþ seviye tanýmlayýcýlarý ve önlisans için belirlenecek seviye ta-
nýmlayýcýlarý daha kolay örtüþtürülebileceðinden yeniden düzenlenecek
uygun bir geçiþ sýnavý ile geçiþ yapan öðrenci sayýsý ve baþarý oraný etkin
bir biçimde artýrýlabilir. Bu fakültelerden diðer fakültelere geçiþ yolu da
açýk tutulmalýdýr.

Ayrýca Uygulamalý Bilimler ve Teknolojiler Fakülteleri içerisinde di-
key geçiþ kontenjanlarý önemli ölçüde artýrýlarak, mesleki ve teknik eðiti-
min yeniden yapýlanmasýnda MYO bütününde yaþanan motivasyon ek-
sikliði ve eðitim öðretime yabancýlaþmanýn giderilmesi için önemli bir
adým atýlmýþ olabilir.

Geleneksel Fakültelereden  Uygulamalý Bilimler ve Teknolojiler Fakül-
teleri ne  geçiþ birinci yýlýn ardýndan  baþlayarak tanýmlanan bir köprü iþ-
lemle  saðlanabilmeli, ancak Uygulamalý Bilimler ve Teknolojiler Fakülte-
leri den Geleneksel Fakültelere geçiþ ikinci yarýyýldan ve farklý bir köprü-
den gerçekleþmelidir.  

Avrupa Yükseköðretim Alaný (AYA) içerisinde geliþtirilen,  bilgi, bece-
ri, kiþisel ve mesleki yeterlilikler biçimindeki öðrenim çýktýlarý ile tarif edi-
len "Nitelikler Üst Çerçevesi"  için seviye tanýmlayýcýlar iki ayrý grupta tar-
týþýlmaktadýr.  "Dublin seviye Tanýmlayýcýlarý" (Dublin Descriptors)  ve 8
seviyede kurgulanan  "Yaþam Boyu Öðrenme için Avrupa Nitelikler Çer-
çevesi" (European Qualification Framework for Lifelong Learning) seviye
tanýmlayýcýlarý biribirine benzerlik göstermektedir.  Geleneksel Fakülteler,
Uygulamalý Bilimler ve Teknolojiler Fakülteleri ve Meslek Yüksekokullarý
tarafýndan verilecek dereceler için "Ulusal Nitelikler Çerçeveleri" en kýsa
sürede paydaþlarla iþbirliði içerisinde ve Nitelikler Üst Çerçevesi ile uyum
içerisinde tanýmlanýp, topluma anlatýlmalýdýr.  Yeni açýlýmda verilen dere-
celerin mesleki etiket ile deðil öðrenim çýktýlarý ile anlatýlmasý yolunda ka-
muoyu oluþturulmalýdýr.



ULUSLARARASI MESLEKÝ ve TEKNÝK EÐÝTÝM KONFERANSI

101

Tartýþmaya açýlan yükseköðretimdeki yeni model  aþaðýdaki þekilde
özetlenmiþtir.
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MESLEKÝ ve TEKNÝK EÐÝTÝM FAKÜLTELERÝNDE YENÝDEN
YAPILANMA YAKLAÞIMLARI

Moderatör: Prof. Dr. Faruk KARADOÐAN* 

Esas itibariyle Meslek ve Teknik liselere öðretmen yetiþtirmek amacýy-
la kurulmuþ bulunan Teknik Eðitim Fakültelerinin (TEF) sayýsý 19'a
ulaþmýþ bulunmaktadýr. Ülke geneline yayýlmýþ olan bu fakültelerden
16'sýnda yaklaþýk olarak 32000 öðrenci öðrenim görmektedir. Üç fakült-
ede ise henüz öðrenci bulunmamaktadýr. Bazý fakülteler ülkenin sanayi
bölgelerinden uzakta yer almaktadýr ve yeterli akademik kadrolara sahip
olmayýp büyük alt yapý farklýlýklarý sergilemektedirler. Yapýlarý ve sorunlarý
birbirine benzemeyen bu fakülteler için ortak tek bir öneri geliþtirmekte
güçlükler bulunmaktadýr. 

2004-2005 eðitim öðretim yýlýnda mezun olan öðrenci sayýsý 3800
dolayýndadýr. Ayný dönemde Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) yalnýzca 550
civarýnda kadro açmýþtýr; istihdam, kimlik ve eþdeðerlik sorunlarý bulun-
maktadýr. Yeniden bir yapýlanmanýn kaçýnýlmaz olduðu anlaþýlmaktadýr. 

Yeniden bir yapýlanma aþamasýnda göz önünde tutulmasý gereken
hususlar:

Öðretmen ve eðitmen gereksinimini karþýlamaya devam etmeli, bu
öneri Meslek Yüksekokullarýný  kapsamalý,

Sanayinin gereksinimi karþýlanmalý, bu amaçla ders içerikleri göz-
den geçirilmeli, sanayicilerle birlikte danýþma kurullarý oluþturulmalý ve
uygulamalar paydaþlarla izlenmeli,

Yeniden yapýlanma yeni sorunlar yaratmamalý,
AB sürecindeki geliþmelere uyumlu olmalý,
Askerlik vb iyileþtirmelerle çekiciliði arttýrýlmalý,
Dikey geçiþin önü açýk olmalý, pedagojik eðitim sadece öðretmen

ve eðitmen olacaklara verilmeli ve son yýla yoðunlaþmalý, diðer öðrencil-
er için sanayide çalýþma, bitirme çalýþmasý yapma, dikey geçiþe yardýmcý
olacak derslere aðýrlýk verilmeli,

TEF'lerin yeniden yapýlandýrýlmasýnda ve uyguladýklarý program-

*Ýstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü
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larýn güncellenmesinde ilgili tüm taraflarýn yeterli þekilde temsil edilebile-
ceði çalýþma gruplarýyla karar alýnmalý,

TEF'de öðretim elemaný olarak görev yapacak kiþilerin belirli bir
süre sanayide çalýþmasý, sanayide deneyime sahip kiþilerin de bu fakül-
telerde öðretim elemaný olarak görev yapmasýna yönelik yasal düzen-
lemeler yapýlmalý, 

Mesleki ve TEF'lerinin tüm programlarý gözden geçirilirken, ihtiyaç
bulunmayan bölümler kapatýlmalý veya ihtiyaç duyulan yeni bölümler açýl-
malý, 

Mesleki ve teknik eðitim verilirken baþka bir mesleðe uyum saðlaya-
bilecek esnek programlar halinde oluþturulmasý,

Yaþam boyu öðrenme perspektifinde açýk öðrenme ortamlarýnýn
oluþturulmasý,

Prof.Dr. Faruk KARADOÐAN
Prof.Dr. Mehmet Ali TAÞDEMÝR
Prof.Dr. Niyazi ERUSLU
Prof.Dr. Remzi AKKÖK
Prof.Dr. Zekeriya POLAT

Ek 1: Öneri
Ek 2: Toplantýlarda Yapýlmýþ Olan  Önerilerin Özetleri



ULUSLARARASI MESLEKÝ ve TEKNÝK EÐÝTÝM KONFERANSI

104

Ek: 1

7-8 Mart 2006 ve 15-16 Ocak 2007 tarihleri arasýnda Ankara'da
gerçekleþtirilen Mesleki ve Teknik  Eðitim Fakültelerinde Yeniden
Yapýlanma Yaklaþýmlarýný kapsayan toplantýlarýn ýþýðýnda tüm görüþ-
leri birleþtirebilecek bir öneri:

Pedagojik formasyon dersleri  4. yýla toplanýr.
Ýlk iki yýl sonunda MYO’ya eþdeðer bir önlisans ile ayrýlma olanaðý 
tanýnýr.
Üçüncü yýldan sonra iki seçenek sunulur:

1. Herhangi bir eðitim Fakültesinde alýnacak bir yýllýk  
pedagoji eðitimi ile öðretmen olabilme, 

2. Endüstride yapýlacak eðitim ve bitirme çalýþmasý ile lisans 
derecesi edinme, böylelikle serbest çalýþma veya 
mühendislik fakültesine  dikey geçiþ olanaðý.

Olasý bir  uzlaþmanýn saðlanabileceði ve geliþtirilebilmeye açýk öneri
aþaðýdaki þema üzerinde de yer almaktadýr.
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Ek: 2

Toplantýlarda Yapýlmýþ Olan  Önerilerin Özetleri

7-8 Mart 2006 Toplantýsý:

TEF'lerTeknoloji Fakülteleri olsun ve teknolojist yetiþtirsin,
Teknoloji Mühendisi yetiþtiren kurumlara dönüþtürülsün,
Yüksek Tekniker  yetiþtiren kurumlara dönüþtürülsün,
Teknoloji Yüksek Okulu  olsun,
Mühendislik Fakültelerine  dönüþtürülsün ,

15-16 Ocak 2007 Toplantýsý:

TEF'lerin dört yýllýk lisans eðitim veren Teknoloji veya 
Uygulamalý Bilimler Fakültelerine dönüþtürülmesi,
TEF'ler teknoloji fakülteleri olarak yapýlandýrýldýðýnda, Meslek 
Eðitim Fakültelerinin de Ticari Bilimler ve Turizm Fakültesi 
olarak yapýlandýrýlmasý,
TEF'lerin kapatýlarak alt yapýlarýnýn ve kadrolarýnýn ilgili 
fakültelere devredilmesi,
Uluslararasý örnekler dikkate alýnarak geliþmiþ olan bir veya iki 
fakülteden baþlanarak  Teknoloji Fakültesine dönüþtürülmesi,
TEF'lerin sayýlarý ve kontenjanlarýnýn ihtiyaç doðrultusunda 
azaltýlarak sürdürülmesi,

Toplantýdaki tartýþmalarýn ýþýðýnda büyük bir kesimin kabul edebile-
ceði düþünülen bir öneri Ek 1'de sunulmaktadýr. Bu öneri toplantýda
belirtilen talepleri büyük ölçüde karþýlamaktadýr. Yapýlan tüm öneriler
yerine böyle bir öneri üzerinde yoðunlaþarak sonuca varýlabileceði
umulmaktadýr. 
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ÖNLÝSANS PROGRAMLARINDAN LÝSANS PROGRAMLARINA
GEÇÝÞLERÝN DÜZENLENMESÝ VE BU BAÐLAMDA MYO EÐÝTÝM

PROGRAMLARINDA YAPILABÝLECEK DÜZENLEMELER 

Moderatör: Prof. Dr. Ramazan AYDIN* 

15-16 Ocak 2007 tarihlerinde düzenlenen Uluslararasý Mesleki ve
Teknik Eðitim Konferansý'nda..grubumuz, 

"Önlisans Programlarýndan Lisans Programlarýna Geçiþlerin Düzen-
lenmesi ve Bu Baðlamda MYO Eðitim Programlarýnda Yapýlabilecek..Dü-
zenlemeler" konusunda paylaþýlan sorunlarla ilgili tartýþma ve deðerlen-
dirmelerden sonra aþaðýdaki sonuç ve önerilere ulaþmýþtýr. 

Meslek Yüksekokulu (MYO), 2547 Sayýlý Yükseköðretim Yasa-
sýnda  "Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiþtirmeyi amaç-
layan dört yarýyýllýk eðitim  öðretim sürdüren bir yükseköðretim ku-
rumudur" þeklinde tanýmlanmýþtýr.

Bu tanýma göre MYO, öncelikli olarak lisans programlarýna öð-
renci hazýrlayan bir yükseköðretim kurumu deðildir. Ancak, MYO mezun-
larý, gerekli koþullarý saðlamalarý ve öngörülen sýnavý baþarmalarý duru-
munda, ilgili dört yýllýk lisans programýna dikey geçiþ yapabilmelidirler.

MYO' nun öncelikli görevi sanayi, saðlýk, ticaret, hizmet vb sek-
törlere nitelikli ara eleman yetiþtirmektir.

O halde, MYO' nu tercih eden öðrenci, lisans öðrenimini amaç-
layarak bu programý seçmemelidir. Ancak pratik beceriden çok, bilgiye
ulaþma ve onu deðerlendirme yeteneði bulunan öðrenci dikey geçiþi dü-
þünmelidir. 

Önlisans programlarýndan lisans programlarýna geçiþin düzen-
lenmesinde hazýrlýk programý, ilgili lisans programýna uyumu kolaylaþtýrý-
cý ve bunun için gerekli olan bilimsel hazýrlýk süresini mümkün olduðunca
kýsaltýcý nitelikte olmalýdýr. 

Bu saptamalardan sonra:

MYO ders ve uygulama programlarý, özellikle teknik programlar-
da,  öðrencilerin pratik becerilerini geliþtirmeyi ve bunun için gerekli olan
mesleki bilgiyi kazandýrmayý ön planda tutmalýdýr.

*Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü
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lgili yönetmeliðin 9. maddesindeki hazýrlýk programý kaldýrýlmalý
ve öðrenci ilgili üniversitenin öðretim ve sýnav yönetmeliðine tabi olmalý-
dýr.

Bunun yanýnda, sosyal ve iktisadi önlisans programlarýnýn ayný
alandaki lisans programlara geçiþin daha uyumlu ve program uyuþmazlý-
ðýnýn minimum düzeyde olmasý doðaldýr

MYO eðitim programlarý, geliþen teknolojik düzeyi yansýtacak,
yöresel, bölgesel, ulusal ve uluslararasý gereksinimleri karþýlayacak þekil-
de sanayi ve ilgili lisans öðretim programlarý ile koordineli olarak yeniden
ele alýnmalý ve güncellenmelidir. 

MYO müfredatlarýnýn yukarýda ifade edilen ilkeler ýþýðýnda yeni-
den düzenlenmesi çalýþmalarýnýn mesleki ve teknik orta öðretim açýsýn-
dan MEB, lisans programlarý açýsýndan ilgili üniversite bölüm baþkanlýkla-
rý ve ilgili meslek kuruluþ temsilcileri ile etkin iþbirliði içinde yürütülmelidir.

Eðitim ve öðretim programlarýnýn yeniden düzenlenmesinde, Bo-
logna süreci, Lizbon kriterleri gibi AB'nin eðitim programlarýna uyumlu ha-
le getirilmesi ve eðitim-öðretimde kalite güvencesinin saðlanmasý önem
taþýmaktadýr. 

MYO mezunlarýnýn görev, unvan, yetki ve sorumluluklarý çýkarý-
lacak bir çerçeve yasayla belirlenmelidir.

Dikey Geçiþ Sýnavlarý içerik ve giriþ hakký ile ilgili olarak yeniden
düzenlenmeli ve süre sýnýrlamasý kaldýrýlmalýdýr.  Hangi önlisans prog-
ramlarýndan hangi lisans programlarýna geçiþin uygun olduðu hususu li-
sans programlarýndan alýnacak geri bildirimler çerçevesinde düzenlenme-
li ve DGS Kýlavuzu yeniden þekillendirilmelidir.



.
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SONUÇ BÝLDÝRÝSÝ

Yükseköðretim Kurulu tarafýndan düzenlenen Uluslararasý Mesleki ve
Teknik Eðitim Konferansý; açýlýþ oturumu, ortak oturumlar, grup çalýþma-
larý ve genel deðerlendirme olmak üzere dört aþamalý olarak gerçekleþti-
rildi. Her kesimden paydaþlarýn bulunmasý ve çözüm arayýþlarýna katký
yapma isteði ve heyecaný, toplantýnýn önemle vurgulanmasý gereken
özelliði olmuþtur.

Toplantýnýn açýlýþ konuþmalarýnda aþaðýdaki görüþler öne çýkarýlmýþtýr:

Ülkemizin 20 milyonu bulan genç nüfusu, geleceðimiz açýsýndan
çok önemli bir potansiyel oluþturmaktadýr. Cumhuriyetimizin 100.yýlýna,
dünyanýn 10. büyük ülkesi olarak girme hedefimizi gerçekleþtirmek için
yapacaðýmýz en önemli iþ, gençlerimizi iyi donanýmlý, ekonominin ve özel
sektörün ihtiyaç duyduðu alan ve standartlarda yetiþtirmek ve topluma ka-
zandýrmaktýr.

Amacý sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerine nitelikli eleman yetiþtir-
mek olan mesleki ve teknik eðitim, Türk eðitim sisteminin en önemli alan-
larýndan birisi olup Yükseköðretim Kurulunun konuyla ilgili çalýþma ve de-
ðerlendirmeleri süreklilik arz etmektedir.

Ýþ dünyasýnýn, halen %65’i lise seviyesinin altýnda eðitimi olan mev-
cut iþgücü profiliyle dünya ile rekabet edemeyecek olmasý, mesleki ve
teknik eðitime verilen önemin arttýrýlmasýný ve iþ dünyasý ile mesleki eði-
tim konusunda iþbirliðinin artarak devam etmesini gerektirmektedir.

“Yaþamboyu öðrenme” kapsamýnda eðitim ve öðretim sorumluluðu-
nun eðitim öðretim kurumlarý yanýnda iþveren, çalýþan ve ilgili meslek ör-
gütlerince de paylaþýlmasý gerekmektedir.

Çok daha maliyetli olan mesleki eðitimden mezun olanlarýn, uzman-
lýklarý dýþýnda bir alana yönelmelerinin kaynaklarýn boþa harcanmasýna
yol açtýðý unutulmamalýdýr.

Meslek yüksekokullarýnýn, çaðýn gerektirdiði mesleki bilgi ve bece-
rilerle donanmýþ nitelikte meslek elemanlarý yetiþtiren kurumlar olarak
özellikle tercih edilir hale getirilmesi gerekmektedir.

Meslek yüksekokulu mezunlarýnýn askerlikle ilgili statülerini, lisans
mezunlarýna yakýn hale getirecek bir düzenleme, mesleki eðitime yönel-
mede önemli bir teþvik unsuru olacaktýr.
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“Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eðitimin Bugünkü Durumu ve Sorunlar”
baþlýklý açýlýþ bildirisi ile mesleki ve teknik eðitimin sayýsal verilere dayalý
bir fotoðrafý ortaya konularak, orta öðretim ve yüksek öðretim kademele-
riyle ilgili aþaðýdaki tespitlere yer verilmiþtir:

Mesleki ve teknik eðitimin ortaöðretim kademesinde; Türkiye’deki
statü nedeniyle, meslek liseleri daha alt seviyede algýlanmaktadýr.

Mesleki eðitimin maliyetinin genel orta öðretime göre iki kat büyük
olmasýna, Türkiye’nin genel lise-meslek lisesi maliyet oranlarý bakýmýn-
dan OECD ülkeleri arasýnda Almanya’dan sonra ikinci sýrada bulunmasý-
na raðmen, meslek lisesi mezunlarýna iþ dünyasýndan yeterli talep bulun-
madýðý gibi, bu okullardaki akademik baþarý, genel lise öðrencilerine gö-
re oldukça düþük düzeydedir.

Meslek Yüksekokullarýnýn, üniversite bünyesinde bulunmasý, bu
okullarýn geliþimi ve vizyonu açýsýndan olumlu bir geliþmedir ve bu okul-
lar AB kýsa dönem eðitim-öðretim hedefleri ile tamamen uyumlu bir yapý-
ya sahiptir.

Meslek Yüksekokullarý mezunlarý arasýnda iþsizlik oraný daha dü-
þük olup Dünya Bankasý ve DPT tarafýndan desteklenen Meslek Yükse-
kokullarýnda eðitim koþullarý oldukça iyi durumdadýr ve tüm MYO öðren-
cilerinin %40’ýna yakýný bu okullarda öðrenim görmektedirler.

Ýlçe ve beldelerdeki Meslek Yüksekokullarýnýn çoðunda, barýnma,
iþyeri uygulamasý ve sosyal yaþam açýsýndan eðitim koþullarý iyi deðildir.

Meslek Yüksekokullarýnda eðitim kuramsal aðýrlýklý olup iþyeri uy-
gulama oraný çok düþüktür.

Ýþ dünyasý ile iþbirliðinin yeterli düzeyde olmamasý nedeniyle iþ dün-
yasýnýn taleplerine uygun nitelikte mezun yetiþtirmede sorunlar bulun-
maktadýr.

Öðretim elemanlarýnýn sanayi deneyimi az, ders yükleri çok fazla,
öðretim elemaný baþýna düþen öðrenci sayýsý çok yüksektir.

Meslek Yüksekokullarýna meslek liselerinden gelen öðrencilerde,
uyum ve akademik baþarý sorunlarý yaþanmaktadýr. Bu okullara niteliksiz
öðrenci geçiþi sorunu çözüme kavuþturulmalýdýr.

Meslek Yüksekokullarýnda öðrenci baþýna düþen ödenek çok dü-
þüktür. Bu okullarda eðitimde niteliði arttýrmak için önemli bir kaynaða ih-
tiyaç bulunmaktadýr.
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Teknik Eðitim Fakültelerinin sayýlarýnýn ihtiyacýn çok üzerinde olma-
sý nedeniyle mezunlarýn öðretmen olarak atanma oraný %5 gibi düþük bir
düzeydedir. Bu fakülte mezunlarýnýn unvan ve yetki sorunu bulunmakta,
AB ülkelerinde bu fakültelere eþdeðer herhangi bir yüksek öðretim kuru-
mu olmadýðýndan öðrenci ve öðretim elemaný deðiþim programlarýnýn uy-
gulanmasýnda güçlükler yaþanmakta, bu olumsuzluklar da gelen öðrenci
niteliðinde ve motivasyonda büyük düþüþe yol açmaktadýr.

Bugünkü yükseköðretime geçiþ sistemine göre, meslek lisesi çýkýþ-
lý öðrencilerin örgün bir yükseköðretim programýna yerleþme oraný genel
lise çýkýþlýlardan daha yüksektir. Bu durum, katsayý uygulamasýnýn mes-
leki eðitimin önünde engel olduðu görüþünün gerçekçi olmadýðýný göster-
mektedir. Mesleki eðitime nitelikli öðrenci akýþý için asýl çözüm, bu eðiti-
min, iþ dünyasýnýn eðilimleri ve dünyadaki geliþmeler doðrultusunda, da-
ha büyük kaynak desteði ile iyileþtirilerek cazip hale getirilmesidir.

Ortaöðretimde öðrenim sonunda bir çýktý deðerlendirmesi (mezuni-
yet sýnavý) olmadýðýndan meslek lisesi çýkýþlýlarda ciddi bir nitelik sorunu
bulunmaktadýr. Bu nedenle meslek lisesi çýkýþlýlarýn, alanlarýna yakýn li-
sans programlarýna geçmelerinde asýl sorun, aldýklarý eðitimdeki nitelik
olarak kendini göstermektedir.

Belirtilen bu tespitler ýþýðýnda;

Üniversiteler, bünyelerindeki meslek yüksekokullarýný geliþtirmek
için gösterdikleri çabayý arttýrmalýdýr.

Öðretim elemaný seçiminde, sanayi deneyimi kriteri öne çýkarýlma-
lý, eðitim-öðretim programlarýnda iþyeri uygulama oraný arttýrýlmalýdýr.

Öðretim elemaný yetiþtirmek ve mevcut öðretim elemanlarýnýn mes-
leki geliþmelerini saðlamak için iyi donanýmlý Mesleki ve Teknik Eðitim Fa-
kültelerinden yararlanma yollarý araþtýrýlmalýdýr.

Konferansýn ikinci aþamasýnda, Mesleki ve Teknik Eðitimde uluslara-
rasý uygulamalara yönelik sunuþ yapmak üzere davet edilen konuþmacý-
lar, farklý ülkelerin mesleki ve teknik eðitime yönelik yaklaþýmlarýný ortaya
koyarak katýlýmcýlarýn yönelttikleri sorularý yanýtladýlar.

1. Ýngiltere Örneði: Dudley Üniversitesi Mesleki Mükemmeliyet Mer-
kezi (CoVE) (Ýþveren Ýliþkileri Direktör Yardýmcýsý) Victor Reid “Vocational
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Education & Training – Meeting the Needs of Industry – Mesleki Eðitim ve
Beceri Geliþtirme – Sanayinin Ýhtiyaçlarýnýn Karþýlanmasý”

2. ABD ve Kanada Örneði: Ryerson University (em.) öðretim üyesi
Prof.Dr. Sam Mikhail Vocational Education – “A North American Perspec-
tive: Canada, and USA -Mesleki ve Teknik Eðitimde Kuzey Amerika Pers-
pektifi: A.B.D ve Kanada”

3. Kore ve Japonya Örneði: Anadolu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý
ve YÖK Genel Kurul Üyesi Prof.Dr. A.Ekrem Özkul “Mesleki ve Teknik
Eðitimde Kore ve Japonya Örneði”

4. Almanya Örneði: MEGEP (Mesleki Eðitim ve Öðretim Sisteminin
Güçlendirilmesi Projesi) Ekip Lideri Reinhard Rolla ve Esslingen Yükse-
kokulu öðretim üyesi Prof. Dr. Müh. Manfred Plank tarafýndan Esslingen
Yüksekokulu örneði ile iliþkilendirilerek sunuldu.

Farklý ülkelerdeki mesleki ve teknik eðitim sistemlerinin yapý ve iþ-
leyiþinin deðerlendirilmesi ve karþýlaþtýrýlmasýnýn ülkelerin kalkýnmasýnda
mesleki ve teknik eðitimin rolünü belirlemek açýsýndan yararlý olduðu, bu-
nun yanýnda küresel eðilimler ve deðiþimler karþýsýnda bu ülkelerde ön-
görülen strateji ve dönüþümlerin de deðerlendirmesinin çok önemli oldu-
ðu vurgulandý.

Ümit verici uygulamalarýn daha derinliðine ele alýnmasýný saðlaya-
cak uzmanlýk grup çalýþmalarý planlanmasý ve bu konudaki bilgi ve dene-
yimleri paylaþmak üzere dýþ ülkelerdeki kurumlarla iþbirliði olanaklarýnýn
araþtýrýlmasý hususlarý dile getirildi. Konferansýn üçüncü bölümünde, aka-
demisyen, iþ dünyasý ve sivil toplum örgütlerinin yer aldýðý 40’ar kiþilik üç
ayrý çalýþma grubunda, aþaðýdaki konular tartýþýlmýþtýr:

1. Yükseköðretimde Uygulama Aðýrlýklý Yeni Açýlýmlar

Muðla Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Þener Oktik’in moderatörlüðünde
toplanan çalýþma grubunda alýnan sonuçlar:

Yükseköðretimde kuramsal aðýrlýklý yönlenme ile teknolojik, uygula-
malý ve mesleki aðýrlýklý yönlenmeler belirgin biçimde ayrýþmaktadýr. Uy-
gulama aðýrlýklý yükseköðretimde eðitim öðretim ve araþtýrma, öðretim
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elemanlarýnýn nitelikleri “gerçek iþ gücü piyasasýnýn” ihtiyaçlarý doðrultu-
sunda ve deðiþen iþ pazarýna uyum gösterecek esneklikte olmalýdýr

Önlisans programlarý ayrý bir kulvarda tanýmlanýp, eðitim-öðretim,
öðretim elemaný profili ve kariyer geliþimi baðýmsýz olarak programlanma-
lýdýr.

Üniversitelerin çatýsý altýnda geleneksel fakülteler yanýnda uygula-
malý bilimler ve uygulamalý teknolojiler fakülteleri oluþturulup, yüksekokul-
lar ve Teknik Eðitim Fakülteleri bu fakültelerin bünyesinde düþünülebilir.
Bu fakültelerin birimleri için ayrý tanýmlanacak öðrenim çýktýlarý ile derece-
ler AB nitelikler çerçevesi içinde tanýmlanmalýdýr. Gerek bu fakültenin bi-
rimleri arasýnda gerekse bu fakülteden, geleneksel fakültelere geçiþ sað-
lanmalýdýr.

2. Mesleki ve Teknik Eðitim Fakültelerinde Yeniden Yapýlandýrma
Yaklaþýmlarý

Ýstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Karadoðan’ýn mo-
deratörlüðünde toplanan çalýþma grubunda alýnan sonuçlar:

Mesleki ve teknik eðitim fakültelerinde yeniden yapýlandýrma kaçý-
nýlmazdýr.

Meslek liselerine öðretmen gereksinimi karþýlanýrken, sanayinin ih-
tiyaçlarýna da gerçekçi biçimde yanýt bulmak esastýr.

Mesleki ve teknik eðitim fakültelerine iliþkin çalýþmalar hýzla sonuç-
landýrýlmalýdýr.

3. Önlisans Programlarýndan Lisans Programlarýna Geçiþlerin
Düzenlenmesi ve bu Baðlamda MYO Eðitim Programlarýnda Yapýla-
bilecek Düzenlemeler 

Çanakkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Aydýn’ýn modera-
törlüðünde toplanan çalýþma grubunda alýnan sonuçlar:

Önlisans programlarýndan lisans programlarýna geçiþle ilgili mevzu-
at yeniden düzenlenmeli, geçiþlerdeki süre ve sýnav sayýsýndaki sýnýrla-
malar kaldýrýlmalýdýr.

Yüksekokul ve önlisans programlarý, okulun eðitim-öðretim amaçla-
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rýný zedelemeden okullararasýndaki geçiþin kolayca yapýlabileceði biçim-
de düzenlenmelidir.

Yapýlan düzenlemelere, Bologna süreci de dikkate alýnarak biran
önce baþlanmalýdýr.
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T.C.
YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU

ULUSLARARASI MESLEKÝ ve TEKNÝK EÐÝTÝM KONFERANSI
15-16 OCAK 2007

BÝLKENT OTEL, BÝLKENT - ANKARA

PROGRAM
15 OCAK 2007 -    PAZARTESÝ
08.30 - 09.30 : Kayýt
09.30 - 09.45 : Hoþgeldiniz Konuþmasý

Prof. Dr. Erdoðan TEZÝÇ - Yükseköðretim 
Kurulu Baþkaný

09.45 - 10.15 : Konferans Açýlýþ Bildirisi
Prof. Dr. Ýsa EÞME - YÖK Baþkan Vekili

10.15 - 10.45 : Ýþ Dünyasýnýn Mesleki Eðitimden Beklentileri
Hüsamettin KAVÝ, Ýstanbul Sanayi Odasý 
Meclisi ve Ýstanbul Sanayi Odasý       
Mütevelli Heyeti Baþkaný

10.45 - 11.00 : Kahve Arasý
11.00 - 12.30 : I. Oturum: Mesleki ve Teknik Eðitimde 

Uluslararasý Uygulamalar-I
Oturum Baþkaný : Prof. Dr. Aybar 
ERTEPINAR, YÖK Baþkan Vekili

Konuþmacýlar
Ýngiltere Örneði:
Victor Reid, Dudley College Baþkan Yard.
ABD ve Kanada Örneði:
Prof. Dr. Sam MIKHAIL (E), 
ABD Ryerson Üniversitesi

12.30 - 13.00 : Soru - Cevap
13.00 - 14.00 : Öðle Yemeði
14.00 - 15.30 : II. Oturum: Mesleki ve Teknik Eðitimde 

Uluslararasý Uygulamalar-II
Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Süha SEVÜK, 
Yükseköðretim Kurulu Strateji Geliþtirme 
Komisyonu Üyesi

Konuþmacýlar:
Japonya ve Kore Örneði:

Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL, YÖK Üyesi, Anadolu
Üniversitesi Rektör Yard.
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Almanya Örneði:
Reinhard ROLLA, Uluslararasý Mesleki ve 
Teknik Eðitim Uzmaný ve Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Manfred PLANK, Esslingen Üniversitesi

15.30 - 16.00 : Soru - Cevap
16.00 - 16.15 : Kahve Arasý 
16.15 - 18.30 : Grup Çalýþmalarý
19.00 : Akþam Yemeði
16 OCAK 2007 - SALI
09.30 - 11.30 : Grup Çalýþmalarý
11.30 - 12.30 : Sunuþlar ve Tartýþma
12.30 - 13.00 : Genel Deðerlendirme
13.00 - 14.00 : Öðle Yemeði

GRUP ÇALIÞMALARINDA TARTIÞILACAK KONULAR:
SALON-A:

Yükseköðretimde, uygulama aðýrlýklý yeni açýlýmlar.
Moderatör: Prof. Dr. Þener OKTÝK, Muðla    
Üniversitesi Rektörü

SALON-B:
Mesleki ve Teknik Eðitim Fakültelerinde yeniden 
yapýlanma yaklaþýmlarý.
Moderatör: Prof. Dr. Faruk KARADOÐAN, Ýstanbul 
Teknik Üniversitesi Rektörü

SALON-C:
Önlisans programlarýndan lisans programlarýna 
geçiþlerin düzenlenmesi ve bu baðlamda MYO 
eðitim programlarýnda yapýlabilecek düzenlemeler.
Moderatör: Prof. Dr. Ramazan AYDIN, Çanakkale 18 
Mart Üniversitesi Rektörü

Sempozyumun düzenlenmesine katkýlarýndan dolayý British
Council’a ve Gazi Üniversitesi’ne teþekkür ederiz. 
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