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OKUL-ENDÜSTRi iLIşKiSi iHTiv ACı

Endüstrileşme, ülkemiz kalkınmasında yararlanılacak araçların
başında gelmektedir. Kalkınma planlarında endüstri için öngörülen
hedeflerin gerçekleşebilmesi ile eğitim sistemimiz arasında çok ya-
kın bir ilişki vardır. Eğitim sistemi, endüstrinin ihtiyacı olan her sevi-
yedeki insangücünü nitel ve nicel yönden karşılayabildiği ölçüde et-
kilidir. Cağımızda bilim ve teknoloji de meydana gelen hızlı gelişme-
ler, endüstriye çok boyutlu karmaşık bir yapı kazandırmıştır.

Ülkemizin endüstrileşme hedeflerinin gerçekleşebilmesi için yük-
sek nitelikli insangücüne olduğu kadar, iyi yetişmiş b~cerili ve teknik
insangücüne de ihtiyaç vardır. Mesleki ve teknik eğitimsi1stemimfzin
ana görevi ihtiyaç olan becerili ve teknik insangücünü nitelik ve ni-
celik yönünden yetiştirmektir. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının
bu ana görevi yerine getirebilmesi için Cumhuriyetimizin kuruluş aşa-
malarından günümüze kadar devam eden çalışmalar yapılmıştır. Cum-
huriyet dönemi mesleki ve teknik eğitim kurumlarının temel amaçları
başlangıçta şunlar olmuştur:

1. Vatan savunması için ihtiyaç olan teknik personeli yetiştir-
mek,

2. Iş hayatının ihtiyacı olan becerili ve teknik, insangücünü ye-
'tiştirmek, .

(*) MEGSB Müsteşar Yardımcısı
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3. Mesleki ve teknık eğitim kurumlarıile çevreye yeni teknoloji
götürmek.

Bu temel amaçların gerçekleşebilmesi için mesleki ve teknik
eğitimde. tam gün okulu esas alan bir mesleki eğitim modeli benim-
senmiştir. Bu modelde. ferde iş için gerekli olan tüm davranışların
okulda kazandırılması hedeflenmiştir. Eğitim programları. okul yapı-
ları. eğitim araç ve malzemeleri bu temel yaklaşım esas alınarak ge-
liştirilmiştir.

Cumhuriyet dönemı mesleki-teknik eğitimin başlıca özellikleri
şunlardır :

1. Mesleki-teknrkeğitimde tam günlü okula dayalı yaklaşım
esastır. .

2. Mesleki-teknik eğitimin finansmanı Devlet Bütçesinden kar-
şılanmaktadır. .

3. Eğitim stan~artları Bakanlıkça tespit edilmektedir.

4. Eğitim kurumlarının iş hayatı ile ilişkileri kurumlaşmamıştır.

5. iş hayatının mesleki ve teknik eğitim sürecine katılımı sınır-
lıdır.

Hızlı bir gelişme süreci içerisinde bulunan toplumumuzun mesle-
ki-teknik eğitim kurunılarından beklediği görevlerde de anlamlı fark-
lılıklar meydana gelmektedir. Endüstrileşmenin Ileri aşamalarına ula-
şılmış olan bölgelere mesleki-teknik eğitim kurumlarının yeni tekno-
loji götürmeleri ve endüstriya lider yapmaları beklenilemez. Mesle-
ki-teknik eğitim sisteminin değişen şartlarına göre yeni amaçlar tes-
pit etmesi gerekmektedir. Sistem bu amaçlara göre geliştirilmelidir. .

Mesleki-teknik eğitim sisteminin günümüzde başlıca amacı ferde.
iş için gerekli olan ter:nel yeterlikleri kazandırmaktır. Mesleki-teknik
eğitim kurumlarının iş hayatının be0erili ve tel<nik insangücü ihtiya.
cını nitelikve nicelik yönünden karşılayacak şekilde geliştirilmesi.ül.
kemiz kalkınma hedeflerinin gercekleşmesi ve istihdamın artırılmas
ile yakından ilişkilidir.

Her kademedeki mesleki-teknik p-ğitimkurumlarının geliştirilmp.-
sinde iş hayatının insangücü ihtiyaçlarınınanaliz edilmesi ve fertle-
re işin gerektirdiği yeterlikleri geliştirecek eğitim tecrübeleri kazan.
malarına imkan verilmesi gerekir. insangücünün nicel analizi. eğitinı
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sisteminIn dışındakI organıar tararıncan yapııır. Bu analizıerin tutarlı
olması uygulanacak eğitim programlarının türünün, seviyesinin ve
programlara kabul edilecek öğrenci sayısının belirlenmesi yönünden
önemlidir. Eğitim programlarının kapsamının iş analizlerine dayalı
olarak, iş hayatının katkısı ile geliştirilmesi, eğitim sürecinde ferde
kazandırılacak yeterliklerin gerçek ihtiyaçlara uygunluğu yönünden
gereklidir.

Mesleki-teknik eğitim kurumlarının iş hayatının ihtiyacı olan be~
cerili ve teknik insangücünü nitelik ve nicelik bakımından yetiştirme-
de beklenilen seviyede etkili olamadığı hem eğitimciler. hem de iş
hayatının temsilcilerinde belirtilmektedir. Mesleki-teknik eğitim prob-
lemlerinin tartışıldığı «YÜksek Danışma Kurulu ı. Toplantısında». öğ-
retim programlarının iş hayatının ihtiyaçlarına göre düzenlenmediğini
ve okul-endüstri ilişkilerinin yetersizliğini bir eğitimci şöyle belirt-
miştir.

«Bugün yurdumuzda teknik öğretim okulları ile en-
dÜstri ve işadamları arasında sıkı bir münasebet ku-
rulmadığından öğretim programları iş yerlerinin ger~
çek ihtiyaçlarına göre düzenlenmemiştir. Bu sebep-
ten mezunların bir kısmı iş yerlerinde kendilerine ve-
rilmesi gerekli vazifelere tam olarak intibak edeme-
mekte ve alt kademedeki işlerin ücretleri ve çalışma
şartlarını ise benimsememektedirler.»

Mesleki ve tekni'k eğitim kurumları mezunlarının işe uyumunda
karşılaştıkları güçlükler, ülkemizde bu alandaki eğitimin beklenildiği
seviyede etkili olamadığını göstermektedir. Bu tür bir eğitimin toplu-
ma maliyeti genel eğitime oranla daha yüksektir. Eğitim için toplu-
mun ayırdığı sınırlı imkônların etkili olarak kullanılabilmesi için mes-
leki-teknik eğitim sisteminde ferde iş için' gerekli yeterlikleri kazan-
dıracak yönde, iş hayatının katkısı ile, geliştirilmesi gerekmektedir.

iş hayatının temsilcileri de, mesleki ve te'knik eğitim kurumları-
nı yetiştirdikleri öğrencilerin işe uyumunda karşılaştıkları güçlükler
yönünden eleştirmişlerdir. Bu husus Yüksek Danışma Kurulu ı. Top-
lantısında şöyle belirtilmiştir:

«Insanları ünvanıarına göre değil, kabiliyetlerine. yap-
tıkları işe göre değerlendirmenin usul ve metotları-
nı bulmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'de eğer yeti-
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şecek eıeman, eğitim görmemiş elemana nazaran o
müesseseye daha çok para getiren bir insan olma-
lıdır. Bu durumda eğitim görmÜş insan, görmemiş in-
sana tercih edilecektir.»

Mesleki ve teknik eğitim kurumları mezunlarının iş içerisindeki
verimliliğini etkileyen unsurların başında işe uygun yeterliklerin var
olup olmadığı gelir. Eğitim süreci içerisinde iş için gerekli yeterlik-
I-erin geliştirilmesi, ferdin yetiştiği alanda iş bulmasını kolaylaştıra-
cak hem de daha yüksek bir gelir sağlamasına imkan verecektir.
Eğitim programlarının iş hayatının ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi ile
ilgili olarak gerek eğitimciler, gerekse endüstri temsilcilerince be-
nimsenen bu görüşlere karşılık uygulamanın, arzu edilen ölçüde et-
kili olamadığı gözlenmektedir. Eğitim programlarının endüstrinin ih-
tiyaçları dikkate alınara:k geliştirilmesi gereği M.E.B., Mesleki ve
Teknik öğretim ile sanayi ilişkileri sempozyumunda da belirtilmiştir:

«Mesleki ve teknik öğretim sisteminin günün ihtiyaç
ve şartlarına göre düzenlenmesi,

/
özellikle sistemin

en önemli unsurlarından biri olan, Ortaöğretim sevi-
yesindeki mesleki ve teknik' öğretim kurumları ile
mesleki yaygın eğitim kurumları öğretim programla-
rının amaç, muhteva ve araçlarının yenileştirilmesine
ve istihdam alanlarının ihtiyaç duyduğu yeni prog-
ramlarla takviye edilmesine ihtiyaç ve zaruret var-
dır.»

Okul-endüstri ilişkilerinin güçlendirilmesi ve kurumlaştırılması
gereği mesleki-teknik eğitim problemlerinin tartışıldığı çeşitli top-
lantılarda ifade edilmiştir. Kalkınma planlarıdaokul-endÜstri ilişkile-
rinin kurulmasını ve geliştirilmesini benimsemiştir. Bu ilişkiler 3.3.1976
tarihinde Bakanlar Kurulunca kabul edilen «Danışma Kurulları YÖ-
netmeliği» ile kurumsal bir çerçeveye oturtulmuştur. Bu yönetmeliğe
göre;

1) Mesle'ki ve Teknik Öğretim Yük-sek Danışma Kurulu,

2) Mesleki ve Teknik Öğretim iı Danışma Kurulları

kurulmuştur. Mesleki ve Teknik Öğretim iı Danışma Kurulları gerek-
li görülür ise kendilerine bağlı olarak meslek danışma kurulları da
kurabilir. Bu yönetmelik, okul ile iş hayatı arasında ilişkilerin geliş-
mesinde önemli bir aşama olmuştur.
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Okul-endüstri Ilişkilerinin güclendirilmesi ve ferde gercek Iş or-
tamı icerisinde iş iCin gerekli yeterlikleri kazandırma bakımından
önemli bir teşebbüs de OSANOR projesidir. Bu proje ile eğitim prog-
ramlarının iş analizlerine göre geliştirilmesi; eğitim sÜreçlerine iş ha-
yatının etkili şekilde katılması; öğrencilerin okuldakitemel mesleki
eğitimden sonra becerilerinigerçek iş ortamı içerisinde kazanma-
ları; ders. geçme, kredi ve dönem sisteminin geliştirilmesi; amaçlan-
mıştır. Proje amaçları büyük ölçüde gerçekleştiriimiş ve uygulama
genişletilerek günümüzekadar devam etmiştir. OSANOR uygulama-
sından kazanılan tecrübeler. yeni mesleki-teknik eğitim sisteminin ge-
liştirilmesinde yararlı olmuştur.

KALKıNMA PLANINDA MESL;EKi- TEKNiK EGiTiM

Beşinci Beş YıHık Kalkınma Planının mesle,ki-teknik eğitimle ilgi-
li başlıca ilkeleri şunlardır :

1. Eğitimin niteliğinin yükseltilmesi
2. Eğitimin hayata dönük olması
3. Mesleki ya'ygın eğitimin geliştirilmesi
4. insangUcünün iş Veriminin yükseltilmesi
5. işletmelerin işöncesi ve işbaşı eğitim yapmaya teşvik edil-

mesi
6. Eğitimde sürekliliğin sağlanması
7. Mesleki eğitim programlarının iş hayatının ihtiyaçlarına göre

geliştirilmesi .
8. Örgün ve yaygın mesleki eğitim programları arasında uyum

sağlanması
9. Mesleki ve teknik eğitim fonu kurulması

10. Eğitim pl"ogromları arasındageçişin sağlanması
11. Mesleki eğitiminüretim ortamında yapılması
12. Örgün eğitim sisteminden ayrılmış Istihdam için gerekli ye-

terliklere sahip olmayan kişiler için işe hazırlayıcı meslek kursları
açılması.

'Kalkınma planında işgücünün verimliliğinin artırılmasına özel bir
önem verilmektedir. Mesleki eğitim, işgücünün verimliliğinin artırıl:'
masında temel araçlardan birisi olarak benimsenmiştir. Planın in~
saıngÜcüne i'lıişki,nöneml'i bir hedefi de 12-25 yaş grubunda bulunduğu
halde iktisaden faalolmayan 650.000 kişinin iş bulma imkônlarını ar-
tll1maklcin mesleki eğ,Jtimden geçlrilmeleridir. Insangücünün 150.000'1-
nin sanayi ile ilgili mesleklerde eğitilmesi hedeflenmiştir.
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Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, plan döneminin sonunda Türk
Ortaöğretim sisteminin mesleki-teknik ağırlıklı bir yapıya dönüşmesi-
ni hedef almıştır. Tablo-1, planın ortaöğretim kurumlarında hedefle-
diği sayısal gelişmeyi göstermektedir. 15-17 yaş grubunda plan döne-
minin başlangıcında yüzde 31.9 olan okullaşma oranı, plan dönemi
sonunda yüzde 39.4'e ulaşacaktır. Plan dönemi sonunda, 15-17 yaş
grubunda ortaöğretim kurumlarına devam edenlerin çağ nüfusunun
yüzde 18.8'e ulaşmasına karşılık, mesleki-teknik öğretim görecekle-
rin çağ nüfusu içerisindeki oranı yüzde 20.6'ya ulaşacaktır. Planlanan
hedeflerin gerçekleşmesi halinde, ortaöğretim si.stemimiz ilk defa
mesleki-teknik öğretim ağırlıklı bir nitelik kazanmış olacaktır.

YENi MESLEKi-TEKNiK EGiTiM SiSTEMi

Ülkemizde mesleki-teknik eğitimin kuruluş aşamasında mesle..
ki-teknik okul ağırlıklı sistem benimsenmiştir. Mesleki-teknik okul-
lar bu aşamada iki temel amacı gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Bu
amaçlar şunlardır:

.

1. Ülkemizin gelişmesi için gerekli olan becerili ve tekni'k in-
sangücünü yetiştirmek, .

2. Kalkınma için gerekli olan teknolojik yenilikleri, çevreye mes-
leki-teknik okullar yoluyla götürmek.

Bu temel amaçların gercekleşmesi yönünde büyük çabalar gös-
terilmiş ve önemli gelişmeler sağlanrmştır. Ancak, ülkemizin ulaşmış
olduğu gelişmişlik seviyesi, nüfus artışı, ekonomik ve sosyal sebep-
iermesleki-teknik eğitim sistemimizde yeni bir atılım yapılmasını ge-
rektirmektedir. Mevcut mesleki-teknik okullar ve geleneksel çırak ye-
tiştirme düzeni iş hayatının becerili ve teknik insangücü talebini ni-
telik ve nicelik bakımından tamolarak karşılayamamaktadır. 1984 -
1985 öğretim yılında 1"2-17 yaş çağ grubu 6.717.000 olarak hesaplan-
maktadır. Bu yaş grubundan okula devam etmeyenlerin sayısı
4.016.000 dir. 12-17 yaş grubundan okula devam etmeyenlerin büyük
bir bölümünün mesleki eğitime ihtiyacı olduğu şÜphesizdir. Gelenek-
sel çırak yetiştirme düzeni ile meslek öğrenme çabası içerisinde bu-
lunan gençlerimizin sayısının 800.000 civarında olduğu tahmin edil-
mektedir. 1977 yılında yürürlüğe girmiş olan 2089 sayılı Çıraklık, Kal-
falık ve Ustalık Kanunu çerçevesinde 1985-1986 öğretim yılında dü-
zenli çıraklık eğitimi gören gençlerimizin sayısı 13.000 dir. Düzenlı
mesleki eğitim gören çıraklar, eğitilmesi gereken çırak sayısının çok
küçük bir dilimini teşkil etmektedir.
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3308 Sayılı «Cıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu» yay,gın ve örgün
mesleki-teknik eğitimi bir sistem butunlüğü içerisinde geliştirmeye
çalışmıştır. Mesleki-teknik eğitim sisteminin ülkemizin ihtiyacı olan
becerili Ve teknik insangücünu yetiştirme temel görevini tam olarak
yerine getirebilmesiyle ilgili bütün unsurlar kalkınma planının hedef
ve ilkeleri ile HükÜmet Programı çerçevesinde yeniden düzenlen-
miştir.

Yeni mesleki-teknik eğitim sisteminin başlıca amaçları şunlardır:

1. Mecburi öğretimden sonra çeşitli sebeplerle örgün öğretim
kurumlarına devam etmeyen veya bu öğretim kurumlarının çeşitli ka-
demelerinden ayrılan gençleri dÜzenli çıraklık eğitiminden geçirmek,

2. Mesleki-teknik okullardaki öğrencilerin. becerilerini gerçek iş
ortamında geliştirmelerine imkan vermek,

3. istihdam için gerekli mesleki yeterliklere sahip olmayan genç
ve yetişkinleri meslek kur,sları ile istihdama hazırlamak,

4. MeslekHeknik eğitimhizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygın-
laştırılması için yeni finansman kaynakları sağlamC!k,

5. Mesleki-teknik eğitimi araştırmalarla sürekli destekleyip ge-
liştirmek,

6. iş hayatının mesleki-teknik eğitimin planlama, geliştirme ve
değerlendirme süreçlerinekatılımını sağlamok,

7. Mesleki-teknik eğitim kurumlarındaki eğitim amaçlı üretim
faaliyetlerini geliştirmek.

Yeni mesleki ve teknik eğitim sistemi Şekil-1'de gösterilmek-
tedir.

ilkokulu bitirmiş ve örgün öğretim kurumlarına devam etmeyen
gençlerimiz çıraklık eğitimine aday çımklık eğitimi ile başlayacaktır.
Bu eğitimden amaç ferdi' mesleğe hazırlamak ve onÜn temel eğitimi-
ni geliştirmektir. Aday çıraklık eğitimi. çıraklık eğitimine giriş için ge-
rekli olan 13 yaşını tamamlayıncaya kadar devam edecektir.

Cıraklık eğitimi için ferdin en az ilkokul mezunu olması. 13 ya-
şını tamamlaması ve bünyesinin seçtiği mesleğe uygun olması ge-

rakme'ktedir. Bu eğitim mesleklerin özelliğine göre 3-4 yıldır. Cırak-
lık eğitimi kalfalık imtihanının başarılması ile tamamlanacaktır. Kal-
falık .imtihanının amacı, kalfa adayının mesleği ile ilgili bilgi. beceri ve
iş alışkanlıklarırio iş hayatınca kabul edilebilir seviyede sahip olup
olmadığını tespit etmektir.
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Çuaklıl< ft M_k Ejitimi Kanunu Ge"'pnce Geliten
MILLI EGITIM SISTEMI
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LISE

Aday çırak ve çırakların iş kazaları. meslek hastalıkları ve has-
talık sigorta primleri Devlet tarafından ödenecektir. Aday çırak ve
çıraklar eğitim süresince haftada 8-10 saatteorik meslek eğitimi gö-
recekler ve kendilerine a,sgarj ucretin yüzde otuzundan az olmaya-
cak bir ücret. ödenecektir.
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3308 sayılı kanun aday çıra'kve çıraklık eğitimi süresince kaza-
nılan tecrübelerin örgün eğitim kurumunu tamamlamada değerlendi-
rilmesine imkôn vermektedir. Kalfalar çalışır iken gece ve tatil gün-
lerinde açılacak meslek Hsesi telafi kurslarına devam ederek, meslek
lisesinden mezun olabileceklerdir.

Ortookulu tamamlayan gencIerimiz, cırakhk eğitimine veya bir
meslek lisesine devam ederek meslek öğrenebilirler. 3308 sayılı ka-
nunun getirdiği en önemli yeniliklerden birisi, işletmelerde beceri eği-
timi yapılmasını teşvik etmesi ve bu eğitimin yapılışını düzenlemesi-
dir. EI'1ive daha fazla işci calıştıran işletmeler, calıştırdığı işci sayı-
sının yüzde beşinden az. yüzde onundan fazla olmamak üzeremes-
lek lisesi öğrencilerine beceri eğitimi yaptıracaklardır. Yeni sistemde
tam zamanlı meslek I'iseleri yanında. yarı zamanlı meslek liseleri de
yer almaktadır. Yarı zamanlı meslek liselerine devam eden öğrenci-
ler birinci eğitim yılında temel bilgi ve becerileri okulda görecekler-
dir. Mesleki eğitimin ikinci ve Ocüncü yıllarında bu öğrenciler beceri
eğitimi icin haftada 3 gün işletmeye. meslek teorisi eğitimi icin ise
haftada 2 gün okula gideceklerdir. "kinci ve ücüncü yıl eğitimi mes-
leklerin özelliğine göre bloklaştınlara'k da yaplilabileoektir. Eğ'itimi ba-
şarı ile tamamlayanlara meslek lisesi diploması verilecektir. işletme-
lerde beceri eğitimine devam eden öğrencilere asgari ücretin yüzde
otuzundan az olmayacak bir ücret ödenecektir. Öğrenciler'insigo~a
primleri cıraklık eğitiminde olduğu gibi Devlet tarafından karşılana-
ca'ktır.

işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencner, işyerininşartlarına
ve çalışma düzenine uymak meoburiyetindedir. Öğrenciler. toplu iŞ
sözleşmesi, grev ve lokavt uygulamalarının kapsamı dışındadırlar.
Beceri eğitimi yaptıran işletmelere. gelir ve kurumlar vergisinden
fona ödedikleri meblağın yÜzde ellisi. işletmelere- beceri eğitimi yap-
maya teşvik iCin geri ödenecektir.

. .
Çıraklık eğitimini başarıyla tamamlayarak kalfalık yeterliğlni

kazananlar, en az 3 yıllık iş tecrübesi ve ustalık eğitimi sonunda us-
tahk imtihanlarına girebileceklerdir. Ustalık Imtihanının amacı; ferdin
mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını mal ve hizmet üre-
timinde bağımsız olarak iş hayatınca kabul edilen standartlarda uy-
gulayıp uygulayamadığını öIcmektir. Meslek liselerinden mezun aJan-
lar da en az 1 yıllık iş tecrübesinden sonra ustalık imtihanlarına gire-
bileceklerdir. Ustahk sertifikasına sahip olmayan veya bu yeterlikte
kişiyi calıştırmayanlar işyeri acamayaca'ktır. Ustalık yeterliğine çırak.
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lık eğitimi veya örgün mes,leki eğitim yoluyla ulaşl,labilece1ktir. Fert,
kendidurumuna uygun olan bu iki yaklaşımdan birisiniseçecektit.

Ustalık eğitimi sırasında ferde bir işyerinin yönetimiyle ilgili dav-
ranışlarla birlikte ileri mesleki davranışlar da kazandırılacaktır. Bir
çok endÜstrileşmiş ülkede ustaların geleoekte becefi eğitiminde gö-
rev olabileceği düşünülerek, iş pedagojisi kursları ustalık eğitiminin
kapsamı içerisine alınmaktadır.

«Cırakıık ve Meslek Eğitimi Kanunu». örgün eğitim sisteminden
ayrılmış, çıraklık eğitimi devresini geçirmiş yetişkinleri işe hazırla-
mak için çeşitli tUr ve seviyelerde meslek kursları açılmasına imkôn
vermektedir. Bu kurslar. iş öncesi, işte geliştirme; te:knolojik değiş-
melere uyum ve özel eğitim kursları olarak planlanmaktadır. 3308
sayılı kanun. 17.6.1938 tarih ve 3457 sayılı «Sınai Müesseselerde ve
Maden Ocaklarında Mesleki Kurslar Açılmasına Dair Kanumu yÜrür-
lükten kaldırmiştır. Hiz.met içerisindeki mesleki eğitim günümüz ih-
tiyaçlarına göre yeniden düzenlenmektedir. iş öncesi ve özel mesleki
eğitim kurslarına devam edenler Kanunun çırak ve öğrencilere getir-
diği imkônlardan yararlanabileceklerdir.

FON

3308 sayılı kanunla. çıraklık. mesleki-teknik eğitimi nitelik ve ni-
celik yönünden geliştirmek amacıyla «Cırakıık, Mesleki ve Teknik'
Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu» kurulmuştur. Bu fonun
kaynakları muhtelif gelirlerden oluşmaktadır. Fonun yönetim. işleyiş
ve kullar:ıma usul ve esasları yönetmelikle tespit edilecektir.

Kanun kapsamına giren işyerlerinde kanımda belirtilen sınırlar
içerisinde ve Bakanlıkça tespit edilen esas Ve ölçülere göre çırak.
teknik ve meslek lisesi öğrencilerine beceri eğitimi yaptıran gerçek
ve tüzel kişilere. gelir ve kurumlar vergilerinden fona ödedikleri meb-
lağın % 50 si teşvik primi olarak iade olunacaktır.

ARAŞTIRMA VE GELişTiRME

Etkili bir mesleki-teknik eğitim için bilim. teknoloji ve iş haya-
tındaki değişikliklerin sürekli izlenmesi ve eğitimin değişikliklere
uyumunun sağlanmosı gerekmektedir. Buihtiyaç pek çok defa belirtil-
miş olmasına karşılık, ihtiyaca cevap verecek bir tedbir getirileme-
miştir. 3308 sayılı Kanunla çıraklık. mesleki-teknik eğitim konularında
Bakanlıkça ihtiyaç duyulan planlama. araştırma, g,eliştirme ve üretim
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hizmetlerin; {apmak amacıyla, «Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma
ve Geliştirme Merkezi» kurulmuştur. Bu merkezin yapacağı başlıca
hizmetler şunlardır :

1. Bilim, teknoloji ve iş hayatındaki değişmelerin mesl,eki-teknik
eğitime etkilerini araştırmak, ~

2. Eğitim programlarını iş hayatındaki değişmelere göre geliş-
tirmek,

3. Mesleki ve teknik eğitim için her türlü eğitim araç ve mal-
zemesini geliştirmek,

4. Mesleki-teknik eğitim için çeşitli testler hazırlamak, uygula-
mak ve sonuçlarını değerlendirmek,

5. Mesl'eki-teknik eğitim kurumlarında beceri eğitimi sırasında
yaptırılacak projeler geliştirmek ve bu projelerin üretim planlarını
hazırlamak,

6. Mesleki-tekn'ik eğitimin gelişmesi için kurslar ve seminerler
düzenlemek,

7. Mesleki rehberlik hizmetlerini geliştirmek.

EGiTiM iCERisiNDE ÜRETiM

Etkili bir mesleki eğitimde, beceri eğitiminin yapıldığı ortam ger-
çek iş ortamına uygun olmalıdır. Bu amaçla 3423 sayılı kanunla, mes-
leki ve teknik eğitim kurumlarında döner sermaye işletmeleri kurul-
muştur. GünümÜzde 415 adet mesleki-teknik eğitim kurumunda dö-
ner sermaye işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmelere tahsisli toplam
sermaye miktarı ise 780.019.00 liradır. Bu miktarın 500 milyon lirası
Ders Aletleri Yapım Merkezine tahsis edilmiştir. Okul döner serma-
yelerinin günümüz şartlarına uygun olmaması, hizmette önemli güç-
lükler ortaya çıkarmıştır. Eğitim sürecinde üretim faaliyetlerini geliş-
tirmek ve ilgili personeli üretime teşvik etmek amacıyla kurumların
toplam sermayesi 5 milyar liraya yükseltilmiş ve döner sermaye faali-
yetlerinden sağlanan kôrların 1/3'ünün bunu gerçekleştiren personele
katkıları oranında dağıtılma,sına imkôn verilmiştir. Eğitim içerisinde
üretimin geliştirilmesinin eğitimin niteliğiinin yÜkseltilmesine, okulların
teknolojik yeniliklere göre doniJtllmasına ve eğittm maliyetinin düşü-
rmmesine olumlu etkiıleri olacaktır.
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KURULLAR

Mesleki-teknik eğitim kurumlarıyla işhayatı arasında işbirliğini
geliştirmek, bu eğitimin ülkemiz ihtiyaçlarına uygun şekilde planlan-
ması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlıkta Çıraklık ve
Mesleki-Teknik Eğitim Kurulu; illerde ise ii çıraklık ve mesleki eğiUm
kurulları kurulmuştur. Kurullar mesleki-teknik eğitimle ilgili kamu ku-
rum ve kuruJuşlarıyla işçi, işveren ve meslek kuruluşu temsilcilerin-
den oluşmaktadır. iş hayatının temsilcilerinin mesleki-teknik eğitimin
planlama, geliştirme ve değerlendirme süreçlerine katılımı ıık defa
kurumsallaşmaktadır.

KANUNUN GETiRDlGI BAŞlıCA YENiLiKLER

Mesleki-teknık eğitim sistemimizin okul ağırlıklı yapıdan, tam
ve yarı zamanlı okul ile düzenli çıraklık eğitiminden meydana gelen
karma yapıya dönüşmesi kalkınma ve istihdam yönünden olumlu
gelişmeler sağlayabileoektir. Şöyleki, aktif işgücü piyasasında, işgü-
cü arzı ile işgücü talebi arasındaki denge yalnızca nicelik faktör-
lerle değil aynı zanıanda nitel.ik faktörlerre de kurulabilir. Dengenin
kurulabilmesi için arz ve talebin hangi nitelik ve nicelikleri kapsa-
dığının tespit edilmesi gerekir. Nitelik ve nicelik yönünden işgücü
arz ve tal.ebjnde dengenin sağlanabilmesi icin mesleki-tekniık eğiti-
min yaygınlaştırılmasına ve etkinliğinin yÜkseltilmesine ihtiyaç vardır.
Arz ve talep dengesinin ise yalnızca okul. ağırlıklı bir mesleki-teknik
eğitim sistemi ile sağlanması gÜç ve maliyeti yükseltir. Bu sebeple
işgÜcünün temel mesleki eğitiminde mesleki-tekniık okullarla, çırak-
Iık eğitiminin sistem bütünlÜğü icerisi~de geliştirilmesine ihtiyaç
vardır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler niteliksiz işgücüne talebi
azaltmakta, nitelikli işgücüne olan talebi ise artırmak~adır. Işgücü
piyasası"ı insangÜcüihtiyacını nitelik ve niıcenk yönünden karşıla-
yacak şekilde geliştiren mesleki-teknik okuJlarla Çıraklık eğitimin-
den meydana gelenkarma bir .sistem, temel mesleki eğitim kade-
mesinde kalkınmanın hızlandırılmasına ve istihdamın artırılmasına
önemli katkılarda bulunabilir.

Çııraklı'k ve Meslek Eğıitimi Kanununun mesleki-teknik eğitim
sisteminegetirdiği başlıca yenilikler özetle şunlardır :

1. Örgün ve yaygın mesleki-teknik eğitim sistem bütünlüğü
içerisinde dÜzenlenmektadir.

222

~-- ---



2. iş hayatı mesleki-teknik eğitimin planlama, gellşt1rme ve
değerlendirıme süreçlerine Oılke ve LI seviyesinde etkin şekHde ka-
tılmaktadır.

3. Mesleki-teknik eğitim himtetleri geniş halk kitlelerine yay-
gın şekilde ulaştırılabiiecektir.

.

4. Mesleki yeterliklerin yükseltilmesi ile mal ve hizmet üre-
Uminde kalite artırılacak ve iş verimi yÜkseltilecektir.

5. Bağımsız iş yeri açma veya işletme mesleki yeterlikle müm-
kün olacaktır.

6. Cırak ve meslek lisesi öğrencilerinin iş kazaları, meslek
hastalıkları ve hastalık sigorta primleri Devletçe ödenecektir.

7. Meslek liselerinin kurulu kapasitelerinden daha fazla öğ-
rencinin yararlanması mümkün olacaktır.

8. Mesleki beceri eğitimi gerçek iş ortamında yapılabilecektir.
9. Mesleki-teknik eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

lein Istikrarlıkaynak sağlanmaktadır.
10. işletmelerin iş öncesi meslekieğitime katılması ekonomik

yönden teşvik edilmektedir. .

11. Cırak ve öğrenciler, meslek öğrenirken ücret olabilecek-
lerdir. Gençlerin aile üzerindeki YÜkü bir ölçüde azalacaktır.

.12. iş hayatındaki ve teknolojideki değişmeler, eğitime etkileri
yönünden mesleki-teknik araştırma ve geliştirme merkezince izle-
necektir.

13. Meslek'i-teknik eğitim kurumları dönersermayesi 5 mil-
yar liraya yü~eltj.Jmişti.r. Bu mıktar Bakanlar Kurulunca 10 kat ar-
trrılabilecektir:

14. Döner sermaye faaliyetlerinden sağlanan k.ôrların 1/3'ü
«Üretimi teşvik primi» olarak ilgili personele dağıtılacaktır.

15. işsiz genç ve yetişkinleri istihdama l1azırlayan meslek kurs-
ları yaygın şekilde açılacaktır. Bu kurslara katılanlara eğitim sÜre-
since asgari ücretin 1/3'ukadar Ücret ödenebilecektir.

16. Özel eğitime muhtaç kişileri istihdama hazırlayan. meslek
kursları açılacaktır. .

.

17. iş hayatındaki yetişkin usta veteknik personelden öğretici
olarak yaygın şekilde yararlanılacaktır.

18. Yüksek öğretim kurumlarıönündeki yığılma makaı bir sü-
rede önlenecektir.
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19. Türk ortaöğretim sistemi iş hayatının ihtiyaçlarına uygun
şekilde mesleki-teknik eğitim ağırlıklı bir nitelik kazanacaktır.

20. Ülkemizin insan kaynağı, fertlerin ilgi ve istidatlarıile
toplumumuzun ihtiyaçları yönünde yetiştirilecektir. '

ENDÜSTRiYEL OKULLAR PROJESi

Ülkemizde 1985-1986 öğretim yılı başı itibariyle, Endüstri Meslek

lisesi, Teknik Lise ve Anadolu Teknik Lisesi olarak toplam 446 en-
düstriyel mesleki-teknik okul vardır. Bu okullarda 12,411 öğretmen
187.437 öğrencinin eğitimi için görevlidir. Endüstriyel mesleki-teknik
okulların plan hedeflerine ve teknolojik ilerlemelere göre geliştiriI-
mesini sağlamak amacı ile «Endüstriyel Okullar ~rojesi}) hazırlan-
mıştır. Projenin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan döviz, Hükü-
metimiz ile Uluslararası imar ve Kalkınma Bankası arasında yapılan
ikraz andıaşması ile sağlanmıştır. «ikraz Andıaşması 8 Temmuz
1985 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. «ik-
raz Andıaşması}) ile Uluslararası imar ve Kalkınma Bankasından 577
milyon dolar kredi sağainmiştir. Proje kapsamına alınan mesleki-
teknik okul sayısı 39'dur.

.

PROJE AMACLARı

Endüstriyelokullar projesi ile gerçekleştirilmesi planlanan
amaçlar şunlardır :

1. Projekapsamındaki mesleki-teknik okulların eğitim araçla-
rını teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilemek.

2. 'Mesleki-teknik okunarın mevcut eğitim programlarını iş ha-
yatının ihtiyaçlarına göre geliştirmek,

3. Mesleki-teknik okullarda iş hayatının ihtiyaçlarına göre yeni
mesleki eğitim programları geliştirmek ve uygulamak,

4. Mesleki-teknik okullarda görevli teknik öğretmenlerin mes-
leki yeterliklerini geliştirmek,

5. Batı dillerinde yayınlanmış 50 orjinal teknik kitabı Türkçe'ye
çevirerek yayınlamak, yayın yoluyla mesıeki-teknik eğitimin gelişi-
mini hızlandırmak.

Endüstriyelokullar projesinin yedi yılda tamamlanması plan-
lanmıştır. . Proje ile teknik yardım hizmetleri de sağlanmıştır. Teknik
yardım uzmanlık hizmetleri ile burslardan meydana gelmek,tedir. Uz-
manlık ~izmetleri ile bursların özeti TABLO - 2 de gösterilmiştir.
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Proje ile teknik öğretmenlerinyeterliklerinigeliştirmek için 792 alan
aylık burs sağlc:mmıştır. Yurt dışında eğitime gönderilecek öğret-
menler imtihanla seçilmiştir. ingilizce eğitimini başarı ile tamamla-
yanlar eğitim için Ekim 1986'da ingiltere'ye gönderilmiştir. Bu öğ-
retmenlerimizin yurda dönüşlerinde bir taraftan mesleki-teknik okul-
larda öğretim görevler'ine dsvam ederlerken, diğer taraftan teknik
öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinde de görevlendirilecektir. Öğ-
retim kadrosu, fiziki yapısı ve donatımı uygun olan proje okulları-
nın bir kısmının hizmet içi eğitim kurumu olarak da faaliyet göster-
mesi planlanmıştır.

EndÜstriyelokullar projesi amaçlarına ulaştığı zaman sistemin
yenilenmesinde önemli bir aşama gerçekleştirilecektir. Proje ile
gerçekleştirilece1k etkinlikler diğer mesleki-teknik okullar için de iyi
bir örnek olacaktır.

YAYGIN MESLEKi EGiTiM PROJESi

Kalkınma planı, örgün eğitim sistemini çeşitli sebeplerle terk
etmiş gençlerle, istihdam için gerekli yeterliklere sahip olmayan
veya iş hayatındaki değişmeler sebebiyle iş değiştirmek mecburi-
yetinde olan yetişkinlerin istihdamın ihtiyaçlarına göre yaygın mes-
leki eğitim yoluyla yetiştirilmelerine özel bir önem vermiştir. Yay-
gın mesleki eğitim çırak, kalfa ve ustalık eğitimi ile amaç, kapsam
ve süreleri değişik çeşitli meslek kurslarından meydana gelmek-
tedir.

1985-1986 öğretim yılı başı itibariyle yaygın mesleki eğitim hiz-
meti veren 432 pratik kız sanat okulu, 31 endÜstri pratik sanat
okulu, 6 olgunlpşma enstitüsü, 649 halk eğitim merkezi ve 58 çırak-
Iık eğitim merkezi olmak üzere toplam 1177 kurum vardır. Bu ku-
rumlara devam eden toplamkursiyer sayısı 885.959'dur. Bu sayının
çıraklık eğitiminde 3308 sayılıkanunla. gerçekleşmesi beklenilen
gelişme ile 1.000.000'na ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yaygın mes-
leki eğitim hizmetlerinin niteliğini yÜkseltmek ve istihdam ile ilişki-
sini güçlendinrnekamacıyla «Yaygın Mesleki Eğitim PrOjesi» hazır-
lanmıştır. Uluslararası jmar ve Kalkınma Bankası uzmanları tarafın-
dan da ilgiyle karşılanan projenin toplam maliyeti 70 milyon dolar-
dır. Projenin 1987 yılı ilk yarısında HÜkümetimizi,n onayı ile uygu-
lanmasına başlanılması beklenilmektedir.
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SONUC

1. Mesleki"1teıkn1i'k eğitimin temel amacı ferdi, iş hayatında ge-
çerliliği olan bir mesleğe hazırlamaktır. Eğitim etkinliklerinin bu
amacı gerçekleştirecek şekilde planlanması ve uygulanması gerekir.
3308 sayılı kanun, mesleki-teknik eğitim sisteminin bu ana amaca
göre düzenlenmesine imkan vel'1me'ktedir.

2. Mesleki-teknik eğitimin etkinliği, eğitim ortamının gerçek
iş ortamına uıyıgunluğu ile ya'kından ilişkHidir. Çıraklık, işletme'lerde
yapılmasına başlanılan beceri eğitimi ile yay,gın

Ve örgün mesleki-
teknik eğitim kurumlarında yapılmasına başlanılan geliştirme çalış-
malanyla eğitim ortamı bu ilkeye uygun hale getirilmektedir. Proje-
ler ve 3308 sayılı kanunla kurulan Fon bu faaliyetlerin finansman
ihtiyacını karşılamaya yetecektir.

3. . Mesleki-teknik eğitim süreçlerine iş hayatının katılması
ilkesi ülkemizde ve dünyada benimsenmektedir. Bakanlıkta ve iI/er-
de 3308 sayılı kanuna göre kurulan çıraklık ve mesleki eğitim ku-
ruHaniş hayatının eğirtim'inplanlama, geliştirme ve değerlendirme
süreçlerine katılmasına imkan vermektedir. Kurul/ar. çıraklık ve iş_
letmelerde beceri eğitimi ile mesleki-teknik eğitim sisteminin istih-
dam sektörüyle ilişkilen güçlenmektedir. Kalkınma planlarında yer
almış bir ana Nke de bu çalışmalal'ila g'6l'1çekleşme yoluna girmiş-
tir.

4. Mesleki-teknik eğitim hizmetlerinin etkinliği öğretmenleri-
mizin yeterlikleriyle çok yakından ilişkilidir. Teknik öğretmenierin
mesleki yeterliklerinin teknolojik yeniliklere göre geliştirilmesine
«EndÜstriyel Okulılar Projesi» ve «Yaygın Mesleki Eğitim Projesi»
im'kan verıme~tedir. Yeterlj;J~lerigeliştirilen öğretmenlerimizin hizmet
içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmeleri ile mesleki-teknik okul-
larda gelişme hızlandırılacaktır.

5. Endüstriyel Ok'ul/ar Prıojesi ve Yay.gın Mesleki Eğitim Pro-
jesi ile batı dil/erinde yayınlanmış 100 kadar teknik eserin Türkçe'ye
tercümesi mümkün olacaktır. Öğretmen. öğrenci ve endüstride ça-
lışan teknik elemanlarımızın yeterliklerini geliştirmeleri teknik ya-
yınlar yoluyla desteklenebilecektir.
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