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GİRİŞ 

Ülkemizde sanayileşmenin temininde gerekli olan nitelikli ve yeterH sayıda 

teknik ara insan gücü olarak kabl.J} edilen elemanlan yetiştiren müesseselerin 

başında Endüstri Meslek Lfselen gelmektedir. Günümüze gelinceye kadar pek 

çok değişiklikler geçirerek gelen temel okullardan başlıcasıdır. 

Eğtttm ile ilgili yapılan çalışmalarda her zaman göz önünde bulundurulan ve 

tyileştirilmesı ve ·başanlı olması ıçın her türlü teşebbüsün yapıldığı bu okullar 

Cumhuriyetten sonraki dönemde en , çok ele alınan konulardan birisini 

oluşturmaktadır. CumhuI1yetten sonraki dönemde yapılan bu düzenlemelerden 

en ilgı çekici olanve bu günde yiirürlükte olan 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek 

Eğitimi Kanunu ile gelen değişikliklerdir. BiZim görev yapmış olduğumuz 

Endüstri Meslek Lesesi'nde kanun sonrası ortaya çıkan durumun dikkatımızı 

çekerek bu konuyu ele almamıza neden ohnuştur. 

Bu çalışmamızda bizim temel gayemiz Endüstri Meslek Llseleri'ndeki başarı 

ve kalitenin yükselmesi yanında buradaki öğrencilerin Milli KüJtür değerlerimize 

sahip, kökü Ahilikten gelen ve ruhunu Tôrk - İslam düşfuıcesinden alan bir 

yapıya sahip obnalanru temindir. 

Biz bu çalışmamızda 'Iürkiye'deki Mesleki ve Teknik Eğitlmt genel olarak ele 

alıp Endüstri Meslek Llselert'ni ve buradada işletmelerde uygulamalı olarak 

eğitim gören öğrencilerin durumu incelenmiştir. 

Çalışmamızın I. Bölümü'nde Mesleki ve Teknik Eğttlm'in tanımı ve konu ile 

tlgili kavramların incelenmesi, Mesleki Teknik Eğitimin Cumhurıyet öncesi 

döneminden başlanarak Cumhunyet sonrası döneme kadar olan gelişimi ele 

alınmıştır. Bu kısımda Ahilikle başlayan Mesleki ve Teknik eğitim çalışmalarının 

meslek edindirme çalışmalarına matuf olduğunu belirtmekte yarar vardır. 

Tanztmatla birlikte bu çalışmaların vechesi değişerek başta Mıthat Paşa olmak 

üzere bazı gayretli kişilerın yardmı ve desteğiyle Ahilik sonrası ciddi mana.da btr 

takım çalışmalar ortaya konmuştur. Bu konuda I. Meşrutiyet'ten II. Meşruttyet'e 

kadar olan dönemde yapılan · çalışmalara yer verilmiş ve yapılanlar 

örneklendirilerek anlaşırhk kazandınlmışbr. Tanzimat dönem.Jnde 1847 yıhnda 

Yeşilköy'de Ziraat talimnamesi adıyla açılan uygulamalı tarım okulundan kız ve 

erkek mesleki teknik eğitim okullarına kadar varan çalışmaların 1. Meşrutiyet ve 
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II. MeşruUyet'te devam ettırtldtğt ve U. Meşruttyet'ten sonra bununla tlgili 

düzenlemelerin devam ettirildiği hususu detaylarına inmeden açıklanmaya 

çaiışıJımştır. 

Yine aynı bölümde Cumhuriyetin başlangıcına kadar olan durum ve 

yapılanlar kısaca ele alınmıştır. 

Bu bölümün II. kısmında Cumhuriyet'ten başlanarak yapılan çalışmaların 

değerlendirilmesi yapılmıştır. Cumhuriyet'tn kuruluşundan 1963 yılına kadar 

olan dönemde yapılanlar bugünkü eğitimin temelini oluşturmaktadır. Zira 

Cumhurtyet'ten önceki dönemlerde yapılan mesleki eğitim faaliyetleri mahalli 

teşkilatlar tarafından yapılmaktaydı. Cumhuriyetten sonra devlet bu 

başıboşluğun önüne geçmek ve ona bir şekil kazandırmak maksadıyla 

çalışmalara başlamış ve yurt dışından çeşitli uzmanlar getirilıneSi ve yurt !iışıria 

öğrenim maksadıyla öğrenciler gönderilerek bir taban oluşturulmasına 

çalışılmıştır. 

1963 yılından sonra Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan 

raporlarda durum ele alınarak geHşmeler ve yeni değişiklikler karşısında 

yapılması gereken işlerin neler olabileceği kaydedilmiştir. Bu bölümde 3308 

sayılı kanunun kabulüne kadar olan dönemde yapılanlar özetlenmiştir. 

Bu arada Cumhuriyetten sonraki dönemde yapılan Mil11 Eğitim Şuraları bu 

şuralarda alman kararlar ve sonuçlan hakkındaki bilgiler ve Milli Kültür Şurala

n'nın sonuçlan alınan tavsiyeler bu bölüme ilave edilmıştlr. 

n. Bölümde Mesleki ve Teknik Eğitimle ile ilgili çıkarılan Mevzuatlar 

Cumhurtyet'ten sonraki dönemden başlanarak ele alınmış ve Borçlar Kanunu, 

Sümerbank Kanunu, Sınai Müesseselerinde ve Maden ocaklarında Meslek 

Kursları açılmasına dair kanun, 2089 Sayılı "Çırak, KaJfa ve Ustalık Kanunu", 

3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu teker teker ele alınarak 

ttıcelenmtştlr. 

Bundan sonra 1ürkiye'nin insan gtıcü arz ve talebinden ortaya çıkan açıklar 

ve bu açıkların giderilmesi için alınacak tedbirler tabloların rardımıyla izah 

edibnişttr. 

Diğer bölümde Endüstri Meslek Ltseleri'nin mesleki ve teknik eğitimdeki 

yeri ve bu Jsfm ile anılmaya başladığı tarihten gümlmüze değin olan kısımlar ele 
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alınmıştır. 

Tezin bu bölümünde Endüstri Meslek Liseleıinin eğitim ve Öğretiminde 

ortaya çıkan aksaklıklar ve çıkış sebebleı1 üzeıinde durularak kendi içinde üç 

kısnnda ele alınarak açıklanmıştır. 

Diğer bir bölümde 3308 Sayılı Kanunun üzeıinde durularak, kamın öncesi 

sonrası durum ele alınmıştır. Bu bölümde kanunla ilgili açıklamaların ardından 

kanunun değerlendirilmesi ve kanunun uygulaması sonucu ortaya çıkan 

durumun aksaklıklarının gi-deıi.hnesi için yapılabilecek çalışmalara ve tekliflere 

yer verilmiştir. Sonuç kısmında bütün bu hususların değerlendirilmesi ve 

işletmelerdeki bu eğitlınin uygulanışındaki zorluk ve güçlükler dile getirilerek 

neler yapılabileceği tekrar hatırlatılacaktır. 

Tezim.izdeki konuların ağırlıklı olarak ele alınış biçimi hakkında bilgi 

verecek olursak, tezin ağırlıklı olarak üzeıinde durduğu hususlar; Mesleki 

Teknik Eğitimindeki Endüstri Meslek L1seleıi ve 3308 Sayılı K.anun'un bu 

okulları ilgilendiren kısımlarıdır. 

Bu tezin hazırlanışı sırasında başlangıcından sonuç kısmına kadar olan 

bütün bölümleıinde tez danışmanının göstermiş olduğu metod ve tavsiyeler 

dikkate alınarak bu çalışma ortaya konmuştur. Göstermiş olduğu bu yakın ilgi 

ve teşvikten dolayı Hocam Prof. Dr. Mustafa E. Erkal'e teşekkürü bir borç bilir 

derin saygı ve hürmet edelim. 
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BÖL'OM I 

MESLEK EĞİTİMİ 

I} MEsıEKİ VE TEKNİK EôITİMİN TANIMI VE ILGhl KA VRAMIAR: 

Mesleki - Teknik Eğitimi: Bir Mesleki Eğitim; Kimsenin belli bir mesleğe 

uyumunu ve o mesleğin başarılı btr üye olmasını sağlamayı amaç edinen eğitim. 

Teknik eğitim Jse bir tekniğin usul ve becerileıinin öğretilmesidir. Çoğunlukla 

birlikte kullanılır. Teknik yönü itibarıyla mfıhendtslik, teknisyen ve vasıflı işçi ye

tiştirmeyi amaç edinir. (1) 

Bu kavramlan losaca açıklayacak olursak Mesleki-Teknik Eğitim, sanayi

leşmenin ortaya çıkışı ve teknoloji sahasındaki yenilıkler mesleki eğitimi teknik 

eğitimle bütünleştirmiştir. Zira önceleri teknolojik gelişim öncesinde sanat kolla

rının bu günkü seviyelerinin olmayışı bir vakıadır. Bundan dolayı meslek eğitlm1 

tarihini insanlığın başlangıcına kadar götürebiliriz. İnsanlığın tarihi ile yazılı 

eserlerde bile buu husus dile getirilmiş ve İnsanlık; Taş Devri, Cilalı Taş devri, 

Yontma Taş Devri, Tunç Devri gibi bölümlerde incelenmiştir. Buradaki devreler

dede açıkça göıiildüğu üzere insan daha iJk devirlerden itibaren tabiattaki mev

cut diğer maddelerle ilişkiye girip onlardan faydalanmak için çeşitli çalışmalar 

başlatmıştır. Endüstri Meslek Lisesi: Kuruluşu çok eskilere dayanan Cumhuri

yet sonrası değişik isimler almış olan bu eğitim kurumu çoğunlukla ortaokul 

sonrası lise düzeyinde meslek eğitlmt veren ve M.E.B. bağlı eğitim kurumlandır. 

11) Mesleki ve Teknik Eğttfmimlzin Geçirdiği So,fha1.ar 

Al Cumhuriyet öncesi Gelişimi 

1) Ahilik ve FütÜWet Devirleri 

Mesleki ve Teknik eğtiim sahasında değerli çalışmaları bulunan Prof.Dr. 

Orhan Tuna "Türk.iye'de Mesleki ve Teknik Eğitim" isimli kitabında incelerken ilk 

olarak lonca sistemi ve bunun işleyiş tarzı hakkında mufassal bilgi vermeke

dir. (2) O'na göre; Ortaçağlarda Küçük sanayinin gelişmiş olduğu bütün memle

ketlerde bu sanayi mensuplannın birer mesleki teşekkül mahiyetinde olan lon

(1) Ruşen Alayboğlu - A.Ferhan Oğuzkan. Ansiklopedik Eğitim Sözlüğü. tnkılAp Aka Ya-
yınlan, ı 976 s. 203 

(2) Orhan Tuna. Tiirkiye'de Mesleki Eğitim. Ankara, Türkiye İşveren Sendlkalan Konfe
derasyonu. 1973 s. 22 
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caların kurulduğu malumdur. Loncalar bugünkü modern saniyide olduğu gibi, 

sın çalışanları veya çalıştıranları kavramayıp her iki zümreyi de kucaklamaktay

dı. Yani işveren durumunda olan ustaıarla, JşçJ durumunda olan kalfalar, niha

yet çıraklar bu teşkilata dahil bulunuyorou.C3) 

Loncalar küçük sanatların mesleki, idari ve iktisadi bütün meseleleriyle 

meşgul olmakta, aynca mesleki-teknik öğretımt de tertiplemekteydtler. 

Hatta bunlar birer idari kaza mercii durumunda olup, ihtilaflar halle ve 

suçluları cezalandınnağa selahtyet1 bulunmaktaydı. Aynca rekabet meselele:rtnt 

tanztm ve yardım sandıklan tesisi gibi faaliyetler de bunları yetkileri içindeydi. 

Bu bilgiler ışığında loncaların faaltyetlerint özetleyecek olursak kuruluşu 

Orhan Tuna'nın tespitine göre onbtrtnct yüzyıldan sonra başladığı söylenebilir. 

Esnafın çeşitli törenleri yapageldiği dergah ve zaviyeleri zamanla İranlıların bu 

fütüvvet teşkilatı ile alakah olduğu aşikardır. Daha sonralan esnaf bu müessese

ler yerine loncaları açmışlar ve buralarda bir araya gelroişlerdtr.(4) 

İlk zamanlarda loncalar'ın birinci derecede amiri ve idarecisi Kethüda ve 

Yiğitbaşı idi. Loncalarda esnafın müntehap güzideleı1, o zamanın tabiı1yle (İhti

yar iş erleı1, söz sahiplert) ustalar, kethuda ve yiğit başıların riyasetinde toplana

rak vazife görürlerdi. Her esnaf çarşısının ekseriyetle ortalama bir yerinde ve mü

nasip bir mahaltnde o esnafın mütevellisine mahsus bir oda bulunuyor ki; buna 

lonca denilirdi. (5) Loncalann çalışma şekillerinden en dikkat çekici olanı şüphe

siz mesleki ve teknik eğitim sahasındaki usul, prensip ve muvaffaktyetleri dikka

te değer bir mahiyet göstermektedir. 

Esnaf cemiyetleri nizamının hatırda tutulması lazım gelen diğer mühim 

hususiyetlerinden biri de, çıraklar için bu rejimde mesleki yetişme bakımından 

olduğu kadar, dini ve ahlaki terbiyeleri itibariyle de gerekli tedbirlerin alınmış ol

masıdır. 

Loncalardaki mesleki ve teknik tşleyış ve hususiyetlerin bir kısmı bugün ne 

yazık ki uygulamadan uzaktır. Zira sanayinin gelişimi neticesinde öğretilen bu 

mesleki teknik bilgi gereksizdir. Fakat loncalardan faydalanılması gereken en 

büyük yönll bu gün uygulanan 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi ilgili yönet

melikte bu hedeflenmiştir. Lakin geçmişin yüklenmtş olduğu bu misyonu (görevi) 

(3) Orhan Tuna, İstanbul Küçük Sanayi ve Bugünkü Meseleleri L Kitap, lstanbul 1950 
(4) Orhan Tuna. a.g.e., s. 23,24 
(5) Osman Nuri Ergin. Tılrkiye MaartfTarlhl 2. Cilt. lstanbul 1940, s. 638 
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taşıyacak yürekte çırak - kalfa - ustalara ihtiyaç vardır. 

Loncalann modern denemelerJnı Avruparun bazı ülkeJennde denenmiş ve 

uygulamalarda esas olarak kabul edılıniştir. Ômek verilecek olursa ustalık imtl

hanrm muvaffakıyetle geçırmeıntş olan kimselere çırak istihdamını yasak ettlkle-

11 gibi, bunların çırak sayısını sınırlandımuşlardır.C6l 

Esnaf Loncalannm İfleylti Tarzı: Lonca ruzammda mesleki yetiştirme ve 

yetişme usulleı1 kısaca şöyledir; bir esnafa yamak kaydolunmak tçın 1 O yaşına 

basmamış olmak, geçımının babası veya velisi tarafından temin edilnıesJ şarttır. 

İlle yıl fahriyen ve muntazaman yamaklık eden çıraklığa terfi ederdi. Bu ter

fi hadısesfnttı hususi merasimleri vardı. Üç sene çıraklıktan sonra bir çoğunun 

kalfalığa terfü icra ve bunda daha esaslı merasim yapılırdı. 

Orhan Tuna'nın yine bahsettiği bir husus da bu ananelerin bazı meslek ve 

işkollannda bugün de devam etmeb.-tedir.C7J 

Batıda ortaya çıkan sanayi ink1lıibı sonucu lonca teşkilatı içinde bulunan 

sanat ve ticaret nizamnameleri çiğnenmeye başlanarak o zamana kadar süren 

loncalarda ortaya konulan mesleki eğitim hizmetleri okullar kurularak buralarda 

verilmeye başlanmıştır. 

2. Tanzimat ile birlikte Mesleki ve tekıılk eğltlmdekl çahtmalar: Tanzi

mat döneminde, mesleki ve teknik öğretim alanında plansız da bazı girişimler ya

pılmıştır.C8l Yine ''Türk Eğitim Taıihi" isiml1 eserinde Prof. Dr. Yahya Akyüz bu 

dönem ile ilgili çalışmaları şöyle sıralamıştır. 

1847 yılında Yeşilköy'de Ziraat Talimnamesi adıyla bizde ilk olarak uygula

malı bir tanın okulu açılmıştır. Okulun 4 yıl kadar ömrü olmuştur. 

Onnancı1ık alanında 1857'de iki Fransız orman ml'.ihendıstnin yönetiminde 

bir ormancılık kursu sonrada Orman Mektebi açılmıştır. 

1874'de maden mühendisi yetlştırmek ıçınMaa.din Mektebi açılmıştır. Tan

zmıat döneminde mesleki ve teknik öğretim alanında daha önemli gtrtşimler er

kek ve kız teknik öğretımı ve eğitimi konusunda yapıJnnştır.<9) 

(6) Orhan Tuna, Türkiye'de Mesleki Teknik Eğitim, Ankara, Türkiye işveren Sendikalan 
Konfederasyonu, 1973, s. 25 

(7J Orhan Tuna. a.g.e .. s. 26 
(8) Adnan Şişman, Mekteb-t Osmani Araştırmalan, 1986 
(9) Yahya Ak.yüz. Tiirk Eğitim Taıihi (Genişletilmiş 3. Baskı) A.0.Eğitlm Fakültesi Yayın

lan, Ankara Oniversttesi Basune\Ti, Ankara. 1989, s. 192 
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a) Tanzlmatta açılan Erkek Teknik Öğretim Okulları: 1848'de 2.eytinbur

nun'da açılıp kapanai'l ilk erkek sanayi mektebinden sonra Mithat Paşa {1822-

1884) Rumali Valiliğinde iken önce Niş (1863) sonrada Tuna Vilayetinin merkezi 

Rusçuk'ta (1864) ve Sofya'da Islahhane adıyla okullar açtırmıştır.ClO) Daha som:a 

1868-1870 yıllannda Bosna, lşkodra, Edirne, İzmir, Bursa, Kastamonu, Trab

zon, Erzurum, Diyarbakır'da ıslahhanelerde ilköğretim düzeyinde ikişer saat 

ders gördükten sonra aynldık1arı dallara göre tşyerlenne dağılarak pratik zanaat

lan öğreniyorlardı. Terzilik, kundura, matbaacılık, tabaklık, dokumacılık. 

Aynca 1868'de İstanbul Sultanahmet'te eski Kılıçhane binasında btr sanayi 

mektebi açılmıştır. Bu okul bugünkü eğitim sistemim.1ze yakın nitelikte eğitim 

vermeye başlamıştır. Burada bugünde olduğu gibi, örgün eğitime dayalı olarak 

devam edenler öğrenciler olduğu gtbi bunun yanında esnaf çıra.klanda gwıün 

belli saatlerinde buraya devam ederek çeşitli branşlarda eğitim veriliyordu. Prog

ramda yer alan sanat kolları şunlardı: Demircilik, dökmecilik, makinecilik, mi

marlık, marangozluk, terzilik, kunduracılık, mücellitlik. 

Kız Tekntk öğretim okulları: 1869'da İstanbulda açılan ve ilk kız Rüşdtyest 

olan Cevri KaJfa mektebinde "Kadınlara mahsus sanayi" de okutulması kararlaş

tınlmıştı. 1864'de Mithat Paşa Ruscuk'ta yetim kızlar için ordunun dikim ihti

yaçlarım karşılamak üzere bır diktm atölyesi nıteliğtnde Islahhane açmıştır. Da

ha sonra Yedikule'de açılan Kız Sanayi Mektebi izler.O I) 

Tanzimat döneminde Mesleki ve Teknik Eğitim sahasında yapılan çalışma

lar bugünkü anlamda planlı programlı çalışmalardan uzak bir göıılnüm sergile

mekteydi, 

Bu dönemdeki meslek eğttlminin çeşitli zayıf taraflan şunlardır: 

- Geleneksel olarak gelişen çıraklık eğitımı gertye gıtmıştır. 

- Mesleki eğitim Osmanlı okul sistemi dışındadır. 

- Mesleki eğitimde ortak standartlar ortaya konamamıştır. 

- Mesleki eğitimin Finansmanı mahalli kaynaklardan temin edilıniştlr. 

- Mesleki eğitim kantitatif ve kallta.tif yönden ihtiyacı karşılamaktan uzak-

tır. 

(10) Yahya Akyüz, a.g.e., s. 193 v.d. 
(11) YahyaAkyfiz, a.g.e., s. 194 
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- Devletin bu hususla ilgili olarak resmı bir politikası yoktur.C12) 

S) Metnıtlyet Döneminden itibaren yapılan anlatmalar: 

1883'de Hendese-i Mülldye Mektebi adında, sonralan İstanbul Teknik Üru-

versıte·sıne esas teşkil eden bir okul açılmıştır. 

1887'de Fenn-ı Resim ve Mimari Mektebi açılınıştır. 

1882'de SanayH Nefise (Güzel Sanatlar) Mektebi açılmıştır. 

1884'de HamidJye Ticaret Mektebi açılmıştır. 

1887'de Göztepe Bağ hastahklan için Amerikan Fidanlığı Numune bağı ve 

Aşı Ameltyat Mektebi adında pratik bir okul açılmıştır. 

Önce Selanikte, sonra da illerde, Ameli Ziraat Mektepleri açılmıştır. Yine 

aym okula bağlı olarak Jpekböcekçillğl ve tiftik keçilerinin bakım ve ıslahı için bir 

Çoban Mektebi açıhnıştır. (13) 

Yine Tanzimat döneminde olduğu gibi I. Meşrutiyet döneminde ( 1876-

1908) de eğitim yaygınlaştınlması ve çeşitlendirilmesi ile ilgili olarak önemli ça

lışmalar yapılmış fakat kayda değer bir ilerleme sağlanamamıştır.Bu dönemde 

dJkkati çeken ve çalışmalarıyla tanınan Mehmet SaJd Paşa'nın bazı teklifleri var

dır. 

Llva merkezlerinde "Mekatib-i Sultaniye" (Llse) kaza merkezlerinde "Rüşdi

ye" Dahlliye merkezlerinde ilkokul ile "SanayH Adiye" (el sanatları) okullarının 

açılması ve Sanayi-1 AdJye okullannın diğer eğitim müesseselerinin yaygınlaşbnl

ması 

- Sanayi-1 Adiye mekteplerinin öğretim programlarının demircilik. döküm

cülük, doğramacılık, dericilik ve "usul-1 ayar'' öğretecek şekilde düzenlenmesi ve 

okullan bitirenlerin kendi mesleklerinde çalışması, başka işe alınmaması 

- Genel öğretJm ile birlite mesleki ve teknik öğretim, kurumlannın da Milli 

Eğitlm Sistemi içinde yeralmasıdır. (14) 

(12) lllıan Sezgin, Çıraklık ve Mesleki Eğltımı Kanunu ve Yeni Mesleki ve Teknik Eğitim 
Sistemi, Ankara MEB Yayınlan, 1986, s. 2 

(13) Yahya Akyii.z. Türk Eğttıın Tarihi (Gentşletilıniş 3. Baskı) A.0.Eğttim Fakültesi Yayın
lan, Ankara Onıversıtesı Basımevı, Ankara. 1989, s. 264 

(14) Reşat ôzaıp - Aydoğan Ataünal, Türk Milli Eğitiminde Dü.zenleme Teşkilatı. Milli Eğl
tırn Basımevı.. tstanbul, 1977, s. 17 
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4. Meşrutiyet döneminde Mesleki ve Tekntk Eğitimdeki yeıılllk ve ça-

Jıtmalar 

Bu dönemde açılan başlıca mesleki ve teknik okullar şunlardır: 

- Polls Mektebi ( 1909) 

- Maliye Memurları Mektebi (1909) 

- Belediye Memurları Mektebi (1911) 

- Evkaf Memurları Mektebi (1911) 

- Sıhhıye Memurları Mektebi (1912) 

- Amel1 Ticaret Mektepleri (1913) 

- Danıl Bedayi rrtyatro Mektebi) ( 1914) 

- Şimendifer Memurları Mektebi (1915) 

- Orman Ameliyat Mektebi (1915) 

- Danıl Elhan (Konservatuvar) ( ı 916) 

- Danıl Eytamlar (Yellin Yurtlan) (1914) 

Burada daha çok, savaş, düşman istilası, savaş nedeniyle yetim ve öksüz 

kalan çocukların korunması amacıyla kurulan bu müesseseler çocukları barın

dmyor, onlara okuma yazma öğretip bir sanat kazandırmaya çalışıyorlardı. 0 5) 

Bu dönemde mevcut Erkek ve Kız Sanayi Mektepleri de geliştirilmeye çalı

şılmıştır. 1914'de İstanbul Çırak Mektepleri açılmıştır. Bunlar, ilk Oğrennn çağın

da olduğu halde okula gidemeyen ve hayatlannı zanaat ve ticaret dünyasında 

ka1,3nmaya mecbur kalmış çocuklara geceleri ilköğretim vermek için açılmıştır. 
(16} 

Aynı devre içinde milli bir teşekkül olan "Milli Talim ve Terbiye Cemiye

ti"ntn bu yolda gayretleri vardır. Cemiyetin 1 Ağustos 1915 tarihli nizamname

siJ}de çıraklık öğretimi ile ilgili hükümler bulunmaktadır. Nizamnamenin 4. mad

desinde "Fakir ailelerin çocuklanna bakmak ve burada öğlene kadar umumi kıll

tür ve teorik meslek bilgisi verilmesi, öğleden somalan da marangozluk sepetçi-

(15} Yahya Akyüz, a.g.e .. s. 364 
(16) Muallım, 15 Şubat 1334, Sayı: 19, tç kapakta 
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Uk. örmecilik gibi çalışma kollarında pratik mesleki öğretim vererek kendilerine 

bir meslek OğretJlmesı" açıklanmaktadır. 

Çırak mekteplerinin açıldığı senelerde Osmanlı lınparatorluğu'nun harb 

içinde bulunması bu mekteplerin gereği gibi gelişmesini öruenmiştıi. 

Cumhunyetten önceki devirde, mesleki öğretimle alakalı olarak açılan 

mekteplerden başka, 26 Nisan (1909) tarihli bir kanunla çalışma gücunün de

ğerlend.irtlmesiyle alakalı hükümler konulmuştur. Bu kanuna göre, çalışma gü

cı'.ine malik olup geçinecek geliri ohnadığ1 halde çalışmıyan kişiler ıdart makaın

lanıı takibine uğramaktadırlar. Böyle kişilerin amme kuruluşlannda çalıştırılma

ları veya çalışmak üzere diğer bir memlekete gönderilmeleri zabıta ve savcılıkça 

emniyet altına alınmaktadır. Gönderildikleri yerlerde çalışmak ve bir sanat ve 

mesleği öğrenerek yaşam.ağa ısrarlı karşı koyacaklar üç aydan bir yıla kadar ha

pisle cezala,ndınlır. Bu kanun bir yandan tşgücünün istihdamı ve öte yandan da 

mesleki Oğretimin zaruretine temas etmesi bakımından ehemmiyet sahip bulun

maktadır. (11) Cumhuriyetten önce bir çok meslek okulu kunıJmuşsa da mesleki 

eğitim devletin eğitim pol1tikası arasında yer almamıştır. Meslek eğitımi mahalli 

teşktlatlar tarafından kurulmuş ve yönlendirilmiştir. Bunun sonucu olarak 

mesleki eğitlmin gelişmesi belirli bir d\lzey1 geçmemiştir.Cumhuriyetin kuruluşu 

ile beraber devlet, meslek ve teknik eğitimin durumu ile ilgilenmeye başlamıştır. 

Birinci Dünya ve Bağımsızlık savaşlarında teknik bilgi ve beceriye sahıp eleman 

eksikllğintn meydana çıkardığı meseleler, ekonomik ve sosyal gelışme için fertler

de yeni yeterlillklerin geliştir1lmest zorunluluğu ve umumi olarak maharetli ele

man seviyestı:ıde nüfus aktarması sonucu meydana gelen boşluğu doldurmak tb

ttyacı, mesleki eğltim1 ozertne dikkatleri toplamıştır. (1 B) 

Aslında I. Cihan Savaşı sonunda, mevcut sanayi mekteplertnln bir kıstill 

kapanmış, Cumhuriyet devrinde (1923-1924) Edime, İstanbul, Adana, Ankara, 

Bursa, Sivas, Kastamonu, Konya ve Bolu sanayi mektepleriyle, daha önceki yıl

lama vilayetlerin yardımı nisbetlnde mevcud.iyetleı1n1 muhafaza eden ve kapan

mağa yüz tutan bir kaç sanayi mektebi intikal edebilmtştlr. Bu 5-10 sanat ve 

meslek okulundan mezun olan talebe dışında, Cumhuriyetin 11k yıllannda teknik 

Oğretim yOnfınden ancak ekonomık kaJkmmcl. ile ilgili tasarılara paralel olarak 

hazırlayıcı mahiyette inceleme ve araştırmalara başlanmıştır. (19) 

(17!1 Orhan Tuna, a.g.e., s. 39 . 
(18) Hıfzı Doğan, ''Mesleki ve Teknik Eğitim" Cumhurtyet DOnemınde Eğitim, tstanbul, 

Milli Eğitim Basımevt, 1983, s. 362 
(19} bk; Türkiye'de 'YQzyılbk Mesleki ve Teknik Öğretım, MEB Mesleki ve Teknik Öğretim 

Mılsteşarlığı Yayınlan. Ankara. 1961. Sayı: 339. Mayıs 1981, s.6 
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Bu çalışmalann temel gayesi memleketin ekonorruk ve endüstriyel hayatın 

tamamı ile ilgili bir mesleki öğretim Jşbnn ba.şanlabtlrnesf ve .imparatorluktan mi

ras kalan bu müesseselerle yılrümesı ın:ıkAnsızdı. Fakat bu mevcut kunımlann 

ıslah edilmesi, muhtelif ekonomik bölgelerin ihtiyacına göre yemden mesleki ve 

teknik okullar açılabilmesi için, hiç olmazsa bütün öğretimin ve idari işlerin btr 

elde bulundurulmasına hllkümetçe llizum görüldü. 

Öğretim düzeyleri ve s11relert farklı olmak üzere 1923-1924 öğretim yılında 

Meslek okullarının ve bu okullarda bulunan öğrenci ve öğretmen sayılan aşağıya 

çıkarılmıştır. 

OKUL 

44 

E 

3.427 

ÖĞRENCİ 

K 

592 

T 

4019 

ÖĞRETMEN 

258 

Kaynak: Sezgin; Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Ankara 1986, S.3. 

B) Cumhuriyetin İlk Yıllanndakl Durum: 

İstatistiklerden de anlaşıldığı üzere Cumhuriyetten önce, devletin eğitim 

politikası içinde mesleki ve teknik eğitim On planda değildir. 

Yine bu arada Mesleki ve Teknik Eğitim sahasında duyulan ihtiyaçtan do

layı Btı-ınct Cihan ve Bağımsızlık savaşlan sırasında çekilen zorluğu ôzalp'm şu 

ifadeleıinden anlamaktayız." {20) 

"Birinci Dünya Savaşı sonunda ve özellikle İstiklal Savaşı sırasında memle

kette meslek ve teknik bilgilere sahip kişilerin yeteri kadar bulunmaması, büyük 

ölçüde kendini gösterdi. Örneğin: Büytlk Taarruzun (26 Ağustos 1922) başlama

sından önceki günlerde, Fransızlardan 100 Berllet Kamyonu temin edilıntş ise de 

tşgale uğramamış bölgelerde .arandı, tarandı ve nihayet bunlardan ancak yirmtst

nJ iŞietebilecek şoför bulunabildi. Bu sebepten cephane ve mermJJertn büyük bır 

kısmı kağnı arabası ile taşınması mecbuıiyetl hasıl oldu." 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı bir rapor da bağımsızlık savaşı sıra

sında karşıJaşılan malzeme ve imalAt güçlükleri ve eleman yetiştirme ihtiyacı şu 

şekilde dile getlrihnektedir. (21 l 

(20) Reşat ôzalp ''Mesleki ve Teknik Eğitim lçtn Diyor kı" Mesleki ve Teknik Ôğretim Der
. gısı, Sayı: 329, Temmuz 1980 

{21) Mesleki ve Teknik Ôğrettm, 100. Yıl Ôzel Sayı, 104, Ek1ın 1961 
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"Gerek Umumi Harpte gerek İstiklM Harbi'nde memleketim1zin endüstri sa

hasındaki geriliğinden ve teknik elemanın yokluğundan çekilen sıkınWar, meın

leketln endüstrileşmesi fikrine vaımalanna gerek bu endüstri tç1n adam yetiştir

me iş1ni ele almalarına sebep ohnuştur." 

Bu arada şu hususu gözardı etmemek gerekir. Atatürk Mesleki ve Teknik 

eğitimin kurulması ve yaygınlaştırılması için özel ilgi göstermiş ve gerekli önlem

leri almaları için ilgilileri uyarmıştır. O güne kadar çok az sayıda yöneticinin ve 

eğitimcinin dikkatini çeken meslek okullarının önemini vurgulamak için Atatürk, 

bu okullara OZeJ ziyaretler yapmıştır. Devlet başkanının gôsterd1ği bu ilgi çok an

lamlıdır. 

Atatürk, lzmır Mithatpaşa Endüstri Meslek Llsesi'ni Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Ht1kt1meti zamanında ve Cumhuriyetin ilk yıllannda (1923-1925) üç defa 

ziyaret ederek ülkenin geleceği açısından bu eğitimin önemini vurgula."lllştır. Ata

türk, 13 Şubat 1923 yılında Mitlıatpaşa Endustıi Meslek Llsesi'nt ilk defa gellşle

rtnde daha çok öğrencinin yetiştirilmesi gerektiğini belirtmiş ve okulun hatıra 

defterine şunları yazmıştır. ''Varmak zorunda olduğumuz seviyeye bugünkü ka

dar, uzak kalışnnızın mühim sebeplerinden biri sanata ve sanatkarlığa gerekli 

derecede önem verilmemiş ohnasıdır. 

Atatürk eğitim ile ekonomik hayat arasındaki ilişkinin önemini bir çok ko

nuşmasında belirtm1ştlr. 

Atatürk ı Mart 1922'de, Tılrkiye Büyük Millet Mecltsi'run birinci dönem 

uçünctl toplantı yılını açarken eğitimle ilgtlt olarak görüşmelerini şöyle açıkla

maktadır: "Bir taraftan bilgisizliği gidermeye uğraşırken, d1ğer taraftan da yurt 

çocuklarını sosyal ve ekonomik alanlarda etkili ve verimli kılabilmek için zorunlu_ 

olan temel bilgilen uygulamalı bir şekilde öğrenme metodu Milli EğitimimJZin ana 

kaidesi olmalıdır." 

Atatürk orta öğretimin amaçlarını ve bu kademede uygulanacak metodu 

belirtirken şu görüşlere yer veriyor: "Ortaöğret.1min amacı memleketin muhtaç ol

duğu çeşitli hizmet ve sanat eleınanlannı yetlştlımek ve yüksek öğretime hazırla

maktır." 

1923 İzmir İktisat Kongresini açarken de şöyle der: Yenı devletJmizin, yeni 

hüküm.etimizin temel görüşleı1, bütün programlar, ekonomik programından çık

malıdır. Bundan ötürü çocuklarımızı o şekilde yetiştirmeliyiz ki, onlara o suretle 
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bilgi ve kültur venneltyiz kt, ticaret hayatına, tanın ve sanata ve bütün bunlann 

çalışmalanna yararlı olsunlar. Bundan ötürü MillJ Eğ1tim Programımız da, gerek 

ilk öğretimde ve gerekse ortaöğl'etimde, verilecek bütün bunların çalışma alanla

rına yararlı olsunlar. Bundan ötürü Milli Eğitim Programımız da. gerek ilk öğre

timde ve gerekse orta öğretimde, verilecek bütün b11giler bu noktalan dikkate 

alarak düzenlenmelidir. Görüldüğü gibi Atatürk eğitimde uygulanacak metodun 

ve verilecek bilgilerin faydacı. somut, pratik, akılcı ve iş ilkesine dayalı olmasını 

teklif etmiştir. 

Atatürk. mesleki eğitımın ilköğretimden yüksek öğretime kadar kurulması 

gerektiğini, 1 Kasım 1928'de Büyük Millet Meclisi'nin üçüncü dönem ikinci top

lantı yılını açarken şu şekilde dile getirmiştir. "Mesle1d öğretimin ilk ve orta ka

demeden en yüksek dereceye kadar memlekete teınJni Milli Eğltımin temel politi

kasıdır. 

Atatürk l Kasım 1936 yılında 1ürktye Büyük Millet Meclisinin 'beşinci dö

nem :lldnci toplantı yılını açarken mesleki ve teknik eğitımın teşvik edilmesi ge

rektiğini şöyle belirtiyor: "Sanat ve teknik mekteplerine ilgi artmıştır. Bunu se

vinçle söylerken, her türlü teşviki arttırmak gerektiğini de eklemek Jstıyorum. 
(22) 

CUmhuriyet ilan edildiği ilk yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı'nda mesleki ve 

teknik eğitimi sahasındaki çalışmalar, diğer sahalardaki çalış~alara paralel ola

rak hızlı bir şekilde artmıştır. Bu çalışmaların başında 3 Mart 1924 tarih ve 430 

sayılı Tevhid-1 Tedrisat Kanunu gelmektedir. 

Eğitime verilecek tarz ve uygulamada esas alınacak bazı ilkeler tespit edi

lirken yabancı uzmanlardan faydalanılmıştır. Bu gaye ile ı 924 yılında Ameıikalı 

Eğitimci John Dewey Türkiye'ye davet edilmiştir. İk1 ay ülkemizde kalan eğitlmci 

verdiği raporda. mesleki okullarda çeşitli bölgelerin ihtiyaçlarına g()re ticaret ve 

tarını kursları açılmasını ve bu işlerle uğraşmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı 

Merkez teşkilatında bir şubenin kurulınasını teklif etmiştir. Dewey raporunda 

aynca şu görüşlere yer veriyor: 

1 - Her sanat okulu, Oğrenctst tş yerleri ile sJkı bir tşbtrlJği sağlayarak dip

loma almadan önce görmüş olduğu dersler ve meslekler 'Ozerinde beceriler1n1 art

tırmak amacıyla tşyerlnde becerilerini arttırmak amacıla işyerinde çalışmaya 

(22) Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve Milli Eğitim Bakanlarının Mllli Eğitimle llgll1 
Söylev ve Demeçleri. Ankara. MEB 1946 
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mecbur tutulmalıdır. Ancak bu çalışmalarda başarı gösterenlere diploma veril

melidir. 

2 - Gençleri ilgi ve yeteneklerine ve memleket ihtiyacına göre mesleklere 

hazırlamak için kurulacak sanat, ticaret ve tarım okulan şehir ve bölgelerin eko

nomik durumları gözönünde bulundurularak açılmalıdır. 

3 - Okul sisteminin her bölümü, yani her çeşit okul arasında bir birlik ku

rulmalıdır. Öyleki bir okulu bitiren daha yüksek bir okula ister gitsin ister gitme

sin belirli bir amaca göre yetiştirilmelidir. Bu gunkü okullarda (zorunluğu öğre

tim kurumlan dahi) iiniversite ve yüksek okullara hazırlayıcı programlar uygu

lamnaktadır. (231 

Bu sahada yine yapılan bir başka davet Dr. Kuhne'ye yapılmıştır. Dr. Küh

ne'ye göre, mesleki tahsil her şeyden önce ilk tahsile bağlıdır. Halbuki Türkiye'de 

buna tamamen rtayet ed11memeb.1;edir. İlk olarak bu iş yapılmalıdır. İlk mektebe 

devam eden talebe için hususi ve nazari bir meslek terbiyesi kayıpbr. Böyle bir 

terbiyenin hiç olmazsa son tahsil seneleı1n de tatbiki şayani tavsiyedir. 

John Dewey ve Dr. Kühne'den başka aynca Belçika'dan Prof. ômer Buyse, 

Alınan d1 Yung gtbt muhtelif mütehassıslar memleketlmize davet edilerek tetkik

ler yaptırıldı. 

Turkiye'de mesleki öğretim sahasında yapılması lazım gelen işlere dair 

mt1talaalan alındı. 

Ôzellikle Belçikalı Ömer Buysse'ye göre, maişetlerini gündüz çalışmak su

retiyle kazanan talebe için akşam sanat mektepleri açılması faydalı olur. Miite

hassıs, bir "İş Üniversitesi" açılmasını tekltl' etmektedir. Bu üntversıtede evvela 

malzeme ve aletlert imal usullerini bilen teknisyenler yetiştirilecektir. Saniyen 

mütehassıs teknisyenler, meslek ve sanat mekteplerinin usta ve hocaları yetişti

rilecektir. Mektepte bilhassa ameli ve tatbiki mesaiye ehemm1yet vermek lazım

dır. İş Oruversltesinin ihttva edeceği mektepler şunlardrr. 

a) İhzari kısım (12-14 yaşındaki çocuklar ıçın bir gündiiz şubesi akşam ve

ya mevstmlik sanatlar şubesinden teşekkül eder, tahsil müddeti üç senedir) 

b) TeknJk kısun (Taş tşlerl, ağaç işlen, maden işlen, elektrik işleri, sıhhi te

sisat ve tezyini sanatlar şubeleı1ni havidir.) 

(23} Hıfzı Doğan, a.g.m. s. 362 
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Erkek akşam mektepleıinin tedrisatı senede sekiZ ay, haftada on ders vertl

mek suretiyle dört sene müddetle icra edilmelidir. Bu mektebin aynlacağı kısım

lar: 1) Duvarcılık ve Betonculuk Şubesi, 2) Sıhhi Testsatçıhk şubesi, 3) Ağaç İşle

ri şubesi, 4) Maden işleri şubesi, 5) Elektrik İşleri şubesi, 6) Kunduracılık şubesi, 

7) Terzilik şubesi. 

c) Maarif işlerine dair Amerikan.heyeti raporuna nazaran, usta işler ve sa

nat erbabına bile fevkalade hissedilmekte olan ihtiyaç, sınat inkişaf ilerledikçe 

son derece şiddetlenecektir. 

Sınai tedrisat techtzatı, şimdiki ihtiyaçlara bile kafi gelmeyecek kadar kifa

yets:tzdtr ve fazlalaşan ihtiyaç bu meseleye doğrudan doğruya ve kuvvetle sahl

mağa iltizam edecek mahiyettedir. 

Bütün memlekette üretimi arttırmak hususun da sanat mektepleri çok 

mühim bir amil olur. Bunlara daha fazla ehemmiyet verilmesi gerektiği bu çalış

maların hepsinin temel dayanak olmuştur. 

Daha bu yıllarda meslek eğitimi gerekecek bütün kurumlann sayılarının 

artınlması ve yurt sathına yaygınlaştınlması üzerinde sık sık durulmuştur. Bu 

ilk yıllardaki hassasiyeti zaman içinde devam etmesine rağmen ne yazık ki aynı 

hız, aynı n1h bazı devirlerde ihmale uğradığı için bugünkü güçlük ve darboğazla

mı altında yatan budur. 

Prof. ômer Buysse'ntn tavsiyeleri şu şekilde devam etmektedir. "Sınai inki

şaf programının doğurduğu muayyen meseleleri ve diğer büyük ve ondan daha 

mühim olarak da küçük mikyasta çalışan işçi emeğinin kalite ve istihsal kabilJ

yetini arttırma meselesini karşılamak üzere memleketin her yerinde daha fazla 

sanat mektepleri açılmahdır. Mesela hemen hemen ölü bir vaziyette bulunan lüle 

taşı sanayllni diriltmek için, harpten evvel bu sanatın ikbal devrinde olduğu, 

mahsulün dışarıya gönderileceği yerde memlekette işlenmesi tavsiye olunmuş

tur. Bu planı muvaffakiyetle mevkii tatbike koyabtlmek için Eskişehtr'de, bu cev

heri işleme usül ve tekniğini öğretecek bir sanat mektebinin tesisi laznndır. Bu 

mektepte güzel sanatlar akademisi mezunları muaııtmlik ederek memleketin ikti

sadi hayatının takviyesine yardım edebilirler, Zira dünya pazarlarında rekabet 

edebilmesi için mamullerin iyi bir surette işlenmiş ohnası icap eder. 

Bu mekteplere bir yardım olmak uzere Pro. Dewey'in 1925'de tavsiye etmiş 

olduğu gibi, elektrik santralleri ve diğer amme hizmetleri mftesseselerinin sanat 
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mektep1eıi talebesine teknik kurslar açmasını teminen kanuni hükümler konul

ması muvafık olur. (24) 

Aynca bugün btle uygulamaya konulamamış olan ve bütün dünyada yay

gın olan işletmelerde, fabrtkalarda okul açılması ve bunun için esas ol~ak Sü

merbank başta olmak üzere 250'den fazla işçi kullanan bütün fabrikaJanda eği

tim yaptırılması teklif edilmiştir. Böylelikle Milli Eğitim Bakanlığının üzerindeki 

ağır yük bOylecckalkmış olacaktı. İletide temas edeceğimiz 3308 sayılı kanun kıs

men bunu hedeflemJştir. 

Bu arada ytne 1927 yilindan önce Milli Eğitim Bakanlığı'nda mesleki' ve 

teknik eğitim tşleıini yönetecek bağımsız bir birim yoktu. 1927'den sonra meslek 

okullarının işlerini görmek için Yükseköğrettm Genel Müdurlüğü görevlendiril

mişti. Bu tarihte Yüksek Ôğretım Genel Müdüıü olan Milli Eğitim Bakanlığı 

müsteşarlarından Kemal Zatın Sünel 1926 yılında yurdumuza davet edilen Belçi

kalı Uzman ômer Buyse'nin ziyaretlerini şöyle anlatmaktadır. "1925 yılı sonla

nnda Maa.rıf Vekili Merhum Necati Bey, Maarif müsteşarı merhum Nafi Atıf Kan

su, Talım ve Terbiye Heyet Reisi de Mehmet Emin Eriştrgil idi. Meslekı Eğitime 

karşı ve kalttıye uyanan alaka dolayısı ile tedarik edihniş bulunan yabancı eser

ler arasında Belçikalı Mühendis ômer Buyssc'nın "Une Ünivers-ite Bu Travil" ese

ri de gönilmüş ve bu zatın bizzat planlayıp kurmuş bulunduğu "Üniversite du 

Travtl" müessesesi üzerinde bilhassa durulmuştu. (25) 

Kemal Zaim Sunel, ômer Buysse'nin yaptığı temaslardan edindiği görüşleri 

şu şekilde özetlemektedir. ".Ankara'da her kimJe görüştümse, hepsini çok az on~ 
sekizinci asrın felsefi anlayışlarından uzaklaşmış gördüm. Hepsi çok şey biliyor. 

Fakat bu bilgilen uygulamak için değil sadece öğrenmek için ve bilgi edinmek 

için öğrenmiş buJunuyor. f{albuki bu asıra teori ancak uygulamayı aydınlatmak 

için öğrenilir ve kullanılır. 

ômer BuyssenJn düzenlediği raporu üç temel aşamadan geçtşli bir sistemi 

önermiştir. 

1- Halk tabakalarına ve özellikle fakir halka iş ve yükselerek giden bir ya

şayış standartı sağlamak üzere, kurslar açmak ve sanatkarlar arasında koopera

tifler ve parasal destek sağlayacak kunmıJar kurmak. 

(24l Orhan Tuna, a.g.e., s. 47 
(25) Kemal Sımel. "ômer Buysse" Mesleki ve Tekn1k Öğretim s. 104 Ekim 1974 
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2- Becerili işçiler yetiştirmek için okullar açmak. 

3- Teknisyen, mühendis yetiştirecek okullar açmak. 

Buysse raponında, mesleki ve teknik eğitimJn yönetiminde mahalli sanayi 

ve ticaret odalarının temsilcilerinin de katılmalarını önermiştir. Mevcut .ve açıla

cak okulların bölgelerin ekonomik ve endüstriyel ko.şullanna uygun olınası ve 

programların bu esaslara göre düzenlenmesini öne sürmüştür. Buysse verdiği 

raporda, İzmir'de Kimya ve Dokuma Sanayi" okulu, Kütahya'da çinicilik, Ada

na'da tabaklık, tanın ve Tekstil, Mersin'de deniz inşaatı şubelerinin açıhnasını 

önermiştir. İlk olarak İzmtr'de Kimya ve Dokuma Sanayi Okulu da 1927 Eylül 

ayında açılmıştır. (26) 

Bu arada çalışmalara yardımcı olmak üzere İstanbul Onıversıtesi'nmde gö
rüşleri alınmıştır. Üniversite Pedagoji Enstitüsünun 29.8.1927 tarih ve İsmail 

Hakkı Baltacıoğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığına verdiği raporda ''Türkiye Meslek 

Mekteplerinin Islah ve Tesisi hakkında rapor" başlığı ile aşağıdaki görüşlere yer 

vertımişttr. 

1) Mesleki tedrisat deyimi içine, öğretmen ve diğer meslek memuru yetişti

ren okullarda girer. Halbuki Sanayi,_ Ziraat ve Ticaret Okulları söz konusu oldu

ğuna göre, adının "İktisadi Tedrisat" olması gerektiğini ve okullara da Meslek 

Mektepleri yerine "İstihsal Mektepleri" denilmesi icap ettiğini 

2) Türkiye'de İstihsal Mektepleri'nden iş yerlerinin ne gtbi nttelJk ve beceri 

beklediklerinin tesbit edilmesi gerektiğini 

3) Sanayi ve küçük saniyinin nitelikleri belirtildikten sonra, okullarda 

gençlerin hem endüstri ve hem de küçük sanayi işletmelerinin ihtlyaçlannı kar

şılayabilecek şekilde yetiştirilmeleri lüzumunu 

4) Türk:iye'ıiın meslek okullarını geliştirmek istediğini ve bunun için de 

Türk ve yabancı ilim adamlarına başvurduğunu memleketle yanın yüzyıldan beri 

meslek eğitimi 1'.izertnde çabalar yapıldığını, fakat sonuç alınamadığını 

5) İstatistik duşünceye sahip olanların meslek okullarını ıslah etmeye ye

terli olmadıklanru 

6) Tarthi bakımdan sosyal eğitlmtn fen eğitiminden. kJAsik eğitim veren 

okulların meslek okullarından Once geliştiğini, meslek okulannı geliştirmek için 

(26) a.g.m. s. 104 
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gelişi guzel hareket edilmemesi gerektiğini 

7) Meslek okullannı geliştirmek isteyenlerin, gerçek thtıyaçlannı tesbit et
mede yetersiz kaldıkları 

8) Mesleki Eği~ probleminin, kendisine yabancı olan unsurlardan aynl
ması gereğini ve kendi tabii seyri içinde ve kendisine has kuvvetlerle çtrzümlen
mest gerektiğıni 

9) Ş:lmdJye kadar meslek okullan yönteminin klasik eğitim veren kurumlar 
gtbi anlaşıldığını, meslek okullarının atelyeleıi okul olarak düşunüldüğünü, hal
buki bu kurumlar işçilerin gelişmelerine hizmet edecek gerçek bir iş çevresi ol
ması lazım geldiğini; bu kurumlarda yetişenlerin bllimadamı olması değil iş ala
nında yaratıcı olarak yetiştlrilmelerini, mesleklerin gerçek işyerinde veya gerçek 
tşyeri ile 1lişkilel1 bulunan kurumlar da öğretebileceğini. 

Bu madde üzerinde biraz durmamız gerekmektedir. Zira bugün Endüstri 
Meslek Usesf başta olmak üzere Meslek Eğitim1 veren bütun kurumların başlıca 
amacı yıllar önce bu maddede özetlenm!ştlr. Madde içinde de açıkça görüldüğü 
üzere buralarda yetiştirilen öğrencilerin bilim adamı olarak doğal işi üzertnde bil
gi sahibi, mesleğinde üstun maharetli olması üzerinde durulmuştur. 

ı O) Klasik okulda devlet memuru yetiştirildiği, yeni meslek okulunun alıp 
satan btr atelye içinde bulunması ıazım geldiğini 

ı ı) Klasik okul sisteminin okul içinde atelye zihniyeti yerine yeni meslek 
okulunda atelye içinde okul ftkrtn1n benimsenmesi gerektiğini 

12) Meslek okullannın, ekonomik hayata açık bulunması JAzun gelen kapı
ların demir s11.rgülerle kapandığını, başarı için tşyerlert ile ilişkilerin büyük ölçü
de artmıması tcap ettiğln.1 

13) Milli Eğitim Bakanlığı içinde, Meslek Okullan ile görevlendirilecek bir 
"Meslek Tedrisat Dairesi" kurulmasını, ancak bu dairenin ilk, orta ve yüksek öğ
retim daireleri ile karşılaştırılması gerektiği açıklanmıştır. 

ı 4) Teknik Tedrisat Dairesinin bağımsız olmasını, dairenin ihtisası ile ilgili 
biitün konularda ilmi otoritesi bulunmasını ve teşkilat içinde yalnız bakana kar
şı sorumlu bulunması gerektiğln.1 açıklanmıştır. 

Baltacıoğlu'nun 1927 yılında verdiği rapor, yukanda da işaret ettiğimiz gt 
bi, okul sanayi ilişkileri, ihtıyaçlann belirlenmesi ve ona göre eğitloı yapılması, 
meslek eğitimJ amacının, iş hayatında üretici ve yarabcı elemanlar yetiştirmek 
olduğu, okul atelyelerinin mümkün olduğu kadar gerçek şartlara uyması gerekti-
ği gıbt bu günde geçerli olan temel tlkelert içerdiği görülmektedir. C27l · 

{27) Reşat ôwp, a.g.m. s. 329 
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BÖLÜM il 

T'ORKİYE'DE MESLEKİ TEKNİK EĞİTiMİN CUMHURİYETTEN 
SONRAKİ DURUMU 

1) 1923-1963 Yıllan Arasındaki Dunım 

Meslek Okullanıwı Mllll Eğitim Sistemine Almması 

Cumhuriyetin kuruluşundan önceki dönemlerde çeşitli meseleleri bünye

sinde bulunduran Mesleki ve Tekmk okullara 1920'lerden itibaren dikkat edilirse 

daha ciddi ve çözüme dönük çahşmalar dikkatimizi çekmektedir. Bunun en gü

zel örneğini Meslek Okullannm Milli Eğttim Sistemine dahil edilme çalışmalan

dır. Zira o günlerde Olke genelinde dağınık ve disiplinsiz, bercü merc içindeki bu 

çalışmaları der]eyip toplayacak merkezi bir teşkilata ihtiyaç vardı. Atatürk, bu 

hususla ilgili olarak ortaöğrelimin amaçlarının memleketin muhtaç olduğu çeşitli 

hizmet ve sanat elemanlarını yetiştirmek, yüksek öğretime aday hazırlamak, ve 

bu kurumlarda eğitim yönetiminin pratik ve uygulayıcı olınası gerektiğini belirt

mişti. 

15 Temmuz - 15 Ağustos 1923 tarıhleıi arasındaki Ankara'da toplanan bi

ıincı Heyet-! İlmiye İlkokuldan sonra hayati öğrettm programlarım tartışarak 

mesleki eğitime değinmiştir. 26 Aralık ı 925 ve 8 Ocak 1926 tarihleıinde Ankara 

da toplanan Üçüncü Heyet-i -İlm1ye "Meslek Okullan"'mn belirli merkezlerde top

lanması ve takviye edilmesi gereğini vurgulamıştı. (281 Aynı yıllarda (1926) hazır

lanan ve on yıllık bir gelişmeyi amaçlayan "Maarif Teşkilatı Hakkında La.hika"da 

şu görüşlere yer verildiği dikkati çekmektedir. 

- Okul ile hayat arasındaki Çin Seddinin kaldınlınası 

- Tanmsal çevrelerde çiftlik okullarının kurulması 

- Ders konularının çevreden alınması 

- Memleketin hakiki bir hayat ve işte okuluna ihtiyaç bulunduğu 

- Üretici eğitime önem verilmesi gerektiği 

(28) Aydoğan Ataimal, Reşat ôzalp, Türk M1ll1 Eğitim Sisteminde Dü.zenleme Teşkilatı, İs
tanbul, Milli Eğttlm Bası.mevt. 1972 



17 

- Okul hayatının çevre şartlanna göre düzenlenmesi 

- Sanat okullarına memleketin şiddetle ihtiyaç duyduğu uzman işçileri ye-

tişUmıesi 

- Her bölgede o bölgenin ekonomik özelliğine göre sanat ok-ullan açılması 

- Genel ve mesleki eğitlmin birbirinden ayrılamayacağı 

Burada 1920'lerde eğitim ststemtne genel ve mesleki eğitııni içine alacak 

şekilde bir bütünlük içinde ele alındığı, okul ve çevre ilişkilerine önem verildiği ve 

bölgelerin eğitim ihtiyacı üzerinde dikkati çekmektedir. Burada bahsedilen gö
nişler buyük bir dikkat ve itina ile hazırlandığı halde bu duruma riayet zaman 

için de kaybolmuştur. Hatta bölgenin coğrafi, ekonomik yapısına uygun olmayan 

yerlerde değişik branşlarda okul aÇl]mıştlr. ômek verilecek olursa Afyon bölge

sinde Kağıt Fabrtkası ile ilgili meslek lisesi veya ilgili bir bölum yoktur. 

1927 yılına kadar il ve belediyelerin meslek okulu açma yetkileri bulundu

ğundan okullar arasında bir birlik ve bütünlük yoktu. Öğretim seviyeleri. prog

ramlan, idare şekli, öğrencilerin nitelikleri ve programın müddeti farklı idi. ör
nek verilecek olursa 1926'da mevcut bulunan sa.T1at okullan şunlar idi. 

İl Okulun Adı Sevi:t:e Süresi (Yıll 
Aksaray Erkek Sanat Mektebi İlk 3 
Ankara Erkek Sanat Mektebi ilk 4 
Aydın Erkek Sanat Mektebi Orta 3 
Bolu Erkek Sanat Mektebi İlk 3 
Bursa Erkek Sanat Mektebi Orta 4 
Diyarbakır Erkek Sanat Mektebi tık 3 
Gümüşhane Erkek Sanat Mektebi İlk 5 
Edirne Erkek Sanat Mektebi ilk 3 
İstanbul Erkek Sanat Mektebi Orta 4 
Kastamonu Erkek Sanat Mektebi İlk 5 
Kütahya Sanayi ve Zıraiye Yurdu 
Stvas Sakatlar Evi İlk 4 
Urfa Erkek Sanat Okulu 3 

1927 yılında İstanbul'da ild kız meslek okulu bulunuyordu. Çapa ve üsktl
dar da bulunan bu 1k1 okulun programlan bir birinden farklı idi. 1927 yılında ül

kemizde altı ticaret meslek okulunun bulunduğu aniaşılmaktadır. Bunlar Sam

sun İstiklal İlk Ticaret Mektebi. Trabzon Yüksek Ticaret Mektebi, İzmir I.Jsan ve 
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Ticaret Mektebi, Ankara Ameli Ticaret ll!ktebt, Adana Ameli Ticaret Mekte

bi idi. {29) 

öte yandan 1923 - 1928 yıllan arasında meslek okullarının sayılannda ve 

öğrenci durumunda bir azalma olduğu görülmektedir. 1923-1924 yılında mevcut 

olan 44 okuldan 1928 - l 929'da ancak 20 tanesinin faaltyetlertnt sürdürebildiği 

ve öğrenci sayılarının 4019'dan 2371'e düştüğü görülmektedir. 

1923-1924 1928-1929 
Okul 44 20 
Erkek Öğrenci 2327 1900 
Kız Öğrenci 592 421 
TOPLAM 4019 2371 
ÖĞRETMEN 258 298 

1927 yı]ında meslek okullannın Milli Eğitim Bakanhğına bağlanması ile ilk 

sonuçlarını vermiş oldu. Bu suretle meslek eğitimini yônlendinne, geliştinne ve 

denetleme görevleri Milli Eğitim Bakanlığı'na veı1ldi. 

1927 yılında çıkarılan 1052 sayılı kanunla 9 sanat okulu (Ankara, Aydın, 

Bursa, Diyarbakır, Edirne, Konya, İstanbul, İzmir, Kastamonu) İktisat ve Ticaret 

Bakanlığına bağlı olan 5 tıcaret okulu (Adana, Ankara, İzmir, Samsun ve Trab

zon) ve ild kız sanat okulu (Üsküdar, Selçuk) Milli Eğitim Bakanlığına devredildi. 

1927 yılından itibaren mesleki eğitimle ilgili olarak öğretmen yetiştirme, 

programlan hazırlama. fiz1k1 tesisleri temin etme, örgütleme, maddi destek sağla

ma vb. meselelere çôZÜm bulmak Milli Eğitim Bakanlığının görevleri arasına gır

miştlr. 

Bu eğitim vetiresinin unsurlarım oluşturan programlann dil.zenlenmesi, 

öğretmen yetiştirme, örgütleme, maddi destek sağlama ve sanayi içinde yapılan 

eğitlmi düzenleme konulan ayn baş)ık1ar altında ele alınmıştır'. (30) 

Programlarm Dü.zenlenmesl 

1927'de kabul edilen 1052 sayılı kanun, meslek okulu programlannın Milli 

Eğitfın Bakanlığı tarafından tanzim edilmesini On görmekteydi. Milli Eğitlm Ba

kan1ığı mevcut meslek okullarının programlannı ve programlann geliştirf:lmesfne 

ilişkin illerden fikirlerini bildirmelerini istemiştir. Ayrıca ogüne kadar verilmiş 
(29) Reşat Özalp, "Mesleki ve Teknik Eğitim İçin" dtyor ki: Mesleki ve Teknik Eğitim Dergl-

sı. Sayı: 329 Temmuz 1980 s. 1 l 
(30) Hıfzı Doğan a.g.m. s. 362 
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olan uzman raporlarından faydalanılmıştır. Aynca Bakanlık o taıihlerde faaliyet 

gösteren meslek okulu miidür, atelye şefi ve öğretmenlerden oluşan bir konusyo

nu kurarak onlann ftlor ve görüşlerini almıştır. 

Bu çalışmaların sonunda programlarla ilgili şu görüşlere yer verilmiştir. 

Mevcut sanat okulannda 3-4 yıllık öğretimin, öğrencileri bir meslek dalın

da istenilen nitelikte yetışUmıediğt; on 1k1 yaşında okullara giren ve gelişme ça

ğında bulunan çocuklann ağır işlere uyum sağlayamadıkları gerekçesi ile okulla

rın ilk iki yıh hazırlayıcı sınıfları, son üç yılının da teknik olmak üzere öğretim 

sürelerinin beşyıl olarak tesbit edilmesine karar verildi. Ülkemizde tamamen uz

manlaşmış tşyert ve fabrikaların yeteri kadar bulunmaması sebebiyle herhangi 

bir sanat dalından mezun olan bir gencin her yerde uzmanlığı ile ilgili iş bulmak

ta zorluklarla karşılaşacağından, el becerilerinin geniş kapsamlı olarak öğretecek 

bir programın hazırlanması esas alındı. Okullar arasında eğitim birliğinin sağ

lanması ve daha önce mevcut olan farkları giderici bir geçiş programı hazırlandı. 

Böylece aynı düzeyde ve aynı bilgilerle diploma verecek okullann ilk mezunlanm 

verecekleri yıllar belirlendi. Buna göre: 

Ankara Sanat Mektebi 
Aydın Sanat Mektebi 
Bursa Sanat Mektebi 
Diyarbakır Sanat Mektebi 
Edirne Sanat Mektebi 
Kastamonu Sanat Mektebi 
Konya Sanat Mektebi 
İstanbul Sanat Mektebi 
İzmir Sanat Mektebi Okulu 

1929-1930 
1931-1932 
1929-1930 
1933-1934 
1930-1931 
1929-1930 
1931-1932 
1931-1932 
1930-1931 

Yıllarında mezun vermek suretiyle okullar arasında sure ve program bakı
mından denklik sağlandı. 

Öğretmen Yetlşdrme 

Meslek okulları için öğretmen yetiştirme, Milli Eğitim Bakanlığının görevlert 

arasına gtrdikten sonra Bakanlığın öğretmen yetıştımıek ı'izere yurt dışına öğren

ci göndermeye başladığı ve yurt dışından uzman öğretmenler getirme yoluna 

gittiği anlaşılmaktadır. 

1927 yılında kabul edilen l 052 numaralı kanuna uygun olarak hazırlanan 
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ve 29 Mayıs 1927'de yürürlüğe giren yönetmelik hükümlerine göre, Milli Eğitim 

Ba.kanlığı'nın meslek okulları 1ç1n, öğretmen yetiştirmek üzere Avrupa'ya gönde

receği ve meslek okullarınca çağı belirtiliyordu. Talim ve Terbiye Kurulu 27.6. 

1928 gQn ve 37 sayılı kararla gönderilecek öğrencilerde aranan nitelik ve hangi 

alanlarda öğretmen yetlştlrtlmek istenildiği anlaşılmaktadır. (31) 

"Memleketimizin iktisaden muhtaç bulunduğu küçük sanayi tanzim ve ıs

lah etmek maksadıyla teşkil olunacak meslek mektep ve kurslanna muallim ye

tiştirmek uzere 12 kız, 22 erkek talebenin aşağıda gösterilen şartlara göre Avru

pa'ya seçme imtihanı ile gönderilı:iıelert kararlaştırıldı." Öğrenim tçın gönderile

cek kollarla her mesleğe girecek öğrencinin sayısı ve hangi okul mezunları ara

sında seçileceği şu şekilde düzenlemniştir. 

Öğrencilerde a,ıından nitelikler 

KIZLAR: 
Kız Sanat Okulu veya Öğretmen Okulu Mez. 
Kız Sanat Okulu veya Öğretmen Okulu Mez. 
Kız Sanat Okulu veya Ôğrebnen Okulu Mez. 
Kız Sanat Okulu veya Öğretmen Okulu Mez. 
Kız Öğretmen Okulu Mezunlanndan 
TOPLAM 

ERKEKLER: 
Ortaokul Mezunlarından 
Ortaokul Mezunlarından 

Ortaokul Mezunlarından 
Ortaokul Mezunlarından 
Ortaokul Mezunlarından 
Sanat Okulu Mezunlarından 
Sanat Okulu Mezunlarından 
Tarım Okulu Mezunlarından 
Tanın Okulu Mezunlarından 

2 Moda (Şapkacılık) 
2 Çamaşır 
2 Brodert (Nakış) 
2 Terzilik 
4 Ev Yönetimi 

. 12 

2 Otel Sanayi 
2 Kürkçülük (biı1 debbağ 
terzilik) 
l Saraççılık 
1 Ekmek ve Pastacılık 
2 Terzicilik 
2 Firça ve Süpürgecilik 
l Kuyumculuk 
2 Süt Sanayi 
2 Konservecilik 
(biı1 balıkçılık) 

Güzel Sanatlar Okulu Mezun veya Ôğrencilertnden 2 Ev Sanayii tezytntye 
(Nakkaşlık) 

Güzel Sanatlar Okulu Mezun veya Ôğrenciler1nden 2 Seramik 
Güzel Sanatlar Okulu Mezun veya Ôğrencilertnden ı Mücellitlik (Hattat 

mektebinden de olabilir.) 
TOPLAM 20 

(31} Reşatôzalp, a.g.e., s. 12 
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Milli Eğitim Bakan1ığı 1927 ve 1938 yıllan arasında çeşitli Avrupa ülkeler.i

ne öğretmen yetiştirmek tlzere, öğrenci göndermeye devam etmiştir. Bu tarihler 

arasında 133 Oğı-encının yurt dışına gönderildiği anlaşılmaktadır. Gönderilen öğ

rencilerin alanlara göre dağılımı şöyledır.(32) 

Ticaret 26 
Ağaç İşleri 6 
Fıçıcılık 1 
Demircilik 8 
Bina Doğrama 6 
Dökümcülük 5 
Tesviyecilik 7 

Motorculuk 2 
Çiltngtrcilik 2 
Elektrikçilik 9 
Çinicilik 2 
Teknik Resim 2 
Sıhhi Tesisat 1 
Çocuk Bakımı 2 
Kadın İşlert Resmi 3 
Biçki Dikiş 9 
Moda Çiçek 6 
Ekmekçilik, Pastacılık 1 
Çamaşır 4 

NakJş 4 
Ev yönet1mi, yemek pişirme 6 
Kaynakçılık 1 
Sütçülük 1 
Erkek Terziliği 4 

Betonculuk, Duvarcılık 2 
Yapı 5 
Makine 6 
TOPLAM 133 

Mesleki okullardaki öğretmen ihtiyacını karşılamak ve hizmet içi eğitim yo

luyla okullardaki öğretmenleri yetiştirmek üzere ve meslek eğitiminin yönlendiril

mesine katkıda bulunmak üzere çeşitli avrupa ülkeleıinden uzmanlar getlrilrnJş

tlr. 1927 - 1938 yıllan arasında çeşitli ülkelerden 65 umıan yurdumuza gett

ı1lıııiştir. 

(32} MaartfVekUUğl Dergisi (s.21) Şubat 1939 s. 23 
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Dış ülkelerden getirilen uzmanların mesleklere dağılımı şöyledir. 

AJAN SAYI 
Moda 6 
Biçki-Dikiş 4 
Ev Yönetımi-Yemek 3 
Mesleki Resiın 2 
Yabancı Dil l 
Sıhhi Tesısat 2 
Erkek Terziliği 1 
GÜZel Sanatlar 3 
Ticaret 1 
Ağaç İşleri 10 
Demircilik 5 
Tesviyecilik 7 
Elektrikçilik 2 
Dökümcülük 2 
Yapı 10 
Mimarlık 2 
Yöneticilik 4 
TOPLAM 65 

Gerek Avrupaya gönderilen ve gerek Tiırkiye'ye getirilen uzmanlar meslek 

eğitiminin temel çekirdek kadrosunu oluşturmuşlardır. Fakat bunun çıkar bir 

yol ohnadığı btr süre sonra anlaşılmış ve meslek eğitJmlni yaptıracak elemanların 

ülke içertsinde yetiştirilmesi için öğretmen yetiştirecek çeşitli okullar açılması yo

luna gidilmiştir. 

1934 - 1935 öğretim yılında, kız meslek okullarına öğretmen yetiştirmek 

üzere .Ankara'da Kız Meslek Öğretmen okulu açılmıştır. Endüstri Meslek Jıseleri

nJ öğreten erkek sanat okullarına öğretmen yettşttnnek tlzere 1937-1938 yılında 

Ankara'da Meslek Öğretmen Okulu Faaliyete geçmiştir. Ticaret alanına öğretı:nen 

yetiştiren Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu fse 1955· yılmda açılmıştır. 
(33) 

ôte yandan ı 936 yüına kadar meslek okullannda çalışacak öğretmenlerde 

aranacak yeterlikleri belirleyen ve öğretmenlerin özlük haklarını koruyan bir ka

mın yoktu. Öğretmenlerin pek çoğu ücretle ders veriyor çok az kısmı devletten 

memur statüsünde maaş almaktaydı. 

Bu durum öğretmenlerin devamlı olarak bu işle meşgul ohnalannı engelli-

(33) MaartfVekUl.lğı. Dergisi ag.m. s. 24 
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yor ve eğitimin aksamasına neden oluyordu. 

Meslek okullarının gel1şmesını sağlamak, bu okullarda çalışacak öğretmen

lerin yeterliklerini ve özlük haklarını güven altına almak amacı ile, 8 Haziran 

1936 tarih ve 3007 numaralı "Kültur Bakanlığına bağlı Erkek Okulların Öğret

menleri Hakkında Kanun" y\lrürlüğe gtrmıştır. Bu kanun öğretmenlerin ücretten 

maaşa geçmelerini, düzenli olarak tertip etmelerini ve geleceklerinden endişe et

meksizin görevlerine güvenli bağlanmalarını temin etmiş ve kanunda yazılı yeter

liklere sahip olmayanların mesleğe gımıelerini önlemiştir. 

Kanunun 1. maddesine göre öğretmenlerde aranacak yeterlikler şu şekilde 

tespit edilmiştir. 

A. Orta ticaret okulları 1fo ticaret liselerinde meslek öğretmenliğine atan

mak için, yüksek derecede bir ticaret okulu dJploması almış olmak 

B. Kız enstitülerinde meslek dersleri öğretmeni olmak için bu meslek ders

lertnın uzmanların yetiştiren yüksek bir okuldan veya Kız Meslek Öğretmen 

Okulu ihtisas sınıfından veya yabancı memleketlerde bu derecede veya daha üs

tün bir okuldan diploma almış olmak. 

C. Kız enstitülerinde atelye öğretmenlfldertne atanmak için Kız Meslek Öğ

retmen Okulu Uıtisas sınıfından ve yabancı memleketlerde bu derecede veya da

ha üstün sayılan bir derecede öğrenim veren bir okuldan diploma almış olmak. 

D. Erkek Sanat Okullan'nda meslek dersleri öğretmeni olmak için, yüksek 

derecede bir teknfk okulundan veya teknik kurulundan veya o derecedeki bir 

okuldan diploma almış olmak. 

Mesleki Ejltlmln Teşldllth Bale Gelifl 

1927 yılında çıkarılan 1052 sayılı "Meslek Mektepleri Hakkında Kanun"la 

birlikte Milli Eğitim bakanlığına bu okulların personeli olan öğretmen memur ve 

ustaların tayini, yetiştirilmesi, yeterlillklertnı kabul etme yetkisi, atama işlemleıi, 

eğftını programlan malzeme ve ders araçlannı geliştirme, gtbi bütün hususları 

yerine getirme görevi uhdesine geçti. 

ı 933 yılında kabul edilen 2287 numaralı kanunla Milli Eğitim Bakanlığı 

merkez teşkilatı yeniden tanzim edilirken, meslek okullarının işlertni yün1tmek 

tizerine Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Miidürlüğü kurulmuştur. Böylece Milli 

Eğıtim Bakanlığı içinde genel müdürlük kurulmuş oldu. 
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Mesleki ve teknik eğitimle ilgili diğer geUşmelere paralel olarak 29 Eylül 

1941 yılında 4ll3 numaralı Maaıif Vekaletl Merkez Teşkilatı ve Vazifeleı1 Hak

kındaki 2287 Numaralı Kanuna Ek Kanunla, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teş

kilatı yeniden tanzim edildi. Bu tanzim sırasında 1kt müsteşarlık oluşturuldu, ge

nel eğitim müsteşarlığı ve Mesleki Teknik Eğitim· Müsteşarlığı. Bu kamına göre 

Milli Eğitim hizmetleı1 1k1 ana grupta toplandı. Bir kısım hizmetlerin de Mesleki 

ve Teknik Öğretim Ml'.isteşarlığı tarafından yürütülmesi kararlaştınldı. 

- Mesleki ve Teknik Öğretim Müsteşarlığına bağlı daireler 

- Mesleki ve Tenki Öğretim Müsteşarlığı 

- Mesleki ve Teknik Öğretlm Tesftiş Heyeti 

- Erkek Teknik Öğretim Müdürlüğü 

- Ticaret Öğretim Müdürlüğü 

- Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü 

- Mesleki ve Teknik Öğretim Teknik Büro Müdürlüğü 

- Mesleki ve Teknik Öğretim Muamelat Mtidürlüğü 

- Mesleki ve Teknik Eğitim Merkez Teşkilatı 

J>lier çah9malu bakJnud.ald kısa blJ&iler 

Bilindiği llzere mesleki ve teknik eğitim sahasında gerek yurt dışına öğrenci 

gönderilmesi gerekse yurt dışından öğrencileri eğitmek üzere uzman getlrilmesı 

bu sahadaki pek çok çalışmanın hızlanmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Örnek 

verilecek olursa yabancı uzmanlar inşaat mektebi ile terzilik mektepleı1 tesis 

eclilm1şttr. 

Pratik olarak yetişmiş kalfa, usta ve çırakların teknik bilgileı1 arttımiak 

için akşam erkek sanat mektepleıi açıldığı gibi, muallim yetiştirmek için de An

kara Erkek Sanat Mektebinde Erkek Meslek Muallim Mektebi açılmıştır. Aynca 

esaslı btr mesleki tahsil görmemiş olan usta, kalfa ve çırakların teknik bilgilerini 

ytlkseltmek üzere akşam erkek sanat mektepleı1 açıldı. 

ôte yandan 1923-1928 yılları arasında meslek okullannın sayılarında ve 

öğrenci sayısında belli oranda azalma ve bunun yanında mesleki ve teknik öğ

retmen sayısında artış görülmektedir. 
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1923-1924 1928-1929 
Okul 44 20 
Erkek Öğrenci 3427 1950 
Kız Öğrenci 592 421 
TOPLAM 4019 2371 
ÖĞRETMEN 258 298 

Kaynak: Doğan: Cuınhuı1yet Döneminde Eğitim, Ankara 1983, S. 372 

1923 - 1924 ile 1928 - 1929 öğretim yıllarında okul sayısında gözle görülür 

bir eksllme söz konusudur. Yine aynı yıllarda öğrenci sayısı büyük bir düşüş 

göstermiştir. 

Meslek okulları ilk zamanlarda özel idareler vakıflar ve benzeri mahalli mü

esseselerin sağladıkları para ile destekleniyordu. Bazı bölgelerde madd.1 açıdan 

sıkıntı hissedilmemekte ise de bir çok bölge zor durumda idi. Bunun üzerine 

Meslek okullanna Devlet bütçesinden yardım yapıhnaya karar verildi. ı 929 yılın

da 1491 sayılı kanun ile ve 30 Mayıs 1931 yıhnda 1816 numaralı kanunlarla kı

sa dönemli çözümlere başvuruldu. Aynı yıl içinde 1867 sayılı kanun ile "S.anat ve 

Yablı Mekteplerinin İdaresi Hakkında Kanun" yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna 

l!,ôre iller dokuz bölgeye aynlmış ve her bölgeye meslek okulu veıilerek okullara 

maddi destek sağlanmıştır. 

Bu kanunların da zaman tçlnde yetersiz kalması üzerine 1934 yılına kadar 

değişlk kanuni düzenlemeler yapılmıştır. 7 Haziran 1935 yılında 2767 sayılı ka

mın.la okullarin özel idarelerle ilişkisi kesildi. Bu tarihten itibaren meslek okulla

rın bütlln harcamalan devlet bütçesinden karşılanmaya başlamıştır. 

Mesleki teknik okulların harcamalanrun devlet bütçesinden karşılanması 

ile ilgil1 olarak iki kanun daha hazırlanmıştır. Bunlardan ilki mesleki ve teknik 

okulların yurt sathına yaygınlaştırılması ve mevcut okulların takım, mak1na ve 

malzemelertntn modemJzasyonudur. 14 Ağustos 1942 tarihinde 4304 numaralı 

~Mesleki ve Teknik Okullarının açıhnası ve mevcutlarının büyiitülmesidtr." 

Bu kanunla birlikte-mevcut ve yeniden açılacak meslek okullarının gelişt1-

r1bnes1ni, mesleki ve teknik yüksek öğretim kurumları ile meslek okulu mezunla

nnın çalışacakları staj fabrikalarının kurulmasını, istimlak, inşaat ve makinele

ı1n temtnınde gereken harcamaların karşılanmasını hedeflemektedir. Bu kanun 

Milli Eğitim Bakanlığını 1942 - 1951 yılları arasında harcamak ve senede 8 mil

yonu geçmemek üzere 81 milyona varan bir meblağı tasarrufa yetkili kılmıştır. 
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Yine bir başka kanunla mesleki ve teknik eğitimin gelişmesine katkıda bu

lunmak üzere ôzel mali destek sağlayan 23 Mart 1950 yılında kabul edilen 5642 

numaralı mesleki ve teknik okullarının açılması ve mevcutlarının büyütülmesi 

hakkındaki 4304 sayılı kanuna ek kanundur. Bu kanunla 1951 - 1960 yıllan 

arasında harcamak üzere mesleki ve teknik eğitime 75 milyon lira ek destek sağ

lanmıştJr. Bu ödenekle 1951 yılından başlayarak inşası tamamlanmamış okula

nn ikmali, atelye ve laboratuvarlann donanımı ve yeni okullann açı1ması sağlan

mıştır. <34> 

Sanayi içinde yapılan eğitimi düzenleme çalışmaları şöyle bir bakacak olur

sak şu hükü.mlertn yer aldığı görülmektedir. 

8 Mayıs 1926 tarih ve 818 sayılı Borçlar Kanunun da çıraklık sözleşmesine 

ilişkin hükümler bulunmaktadır. Kanunun 330. maddesinde "çırağın eğitimine 

ilişkin olarak çıraklık sözleşmesinde, usta, çırağa sanata olanca dikkat ve itina 

ile öğretmeye mecburdur. Usta çırağın mecburi derslere devamını izlemekle ve 

mesleğine ait okul ve kurslara gttmest ve çıraklık imtihanlarına katılması için ge

rekli olan zamanlarda izin vermekle yükümlüdür" denilmektedir. 

Sümerbank'ın 3 Haziran 1933 tarih ve 2262 sayılı kuruluş yasasında 

mesleki eğitimle ilgili bazı hükünüerin yer aldığı görülmektedir. Kanunun 2. 

maddesinin (d) fıkrasında "memlekete ve kendi fabrikalarına lüzumlu olan usta 

ve işçileri yetiştirmek üzere okullar açmak ve sanayi mühendis ve uzmanlarım 

yetiştirmek tçn yurt içindeki yüksek okullarda öğrenci okutmak veya bu amaçla 

İktisat Bakanlığınca açılacak okullara yardım etmek ve yabancı ülkelere öğrenci 

ve stajyer gOndennek" şeklinde eğitime ilişkin gOrevler:ı açık olarak yazıldığı gö

rülmektedir. C35l 

Yaygın mesleki eğitim çalışmalarını düzenlemek amacı ile 17.6.1938 tarih 

ve 3457 sayılı "Sanayi Müesseseleiinde ve Maden Ocaklarında Meslek Kursları 

açılmasına dair Kanun" yüriirlüğe konulmuştur. Bu kanuna göre 100 tşçi çalıştı

ran her iş yeri mesleki eğitim yapmak zorundadır. 3308 sayılı kanuna gelinceye 

kadar bu kanun çerçevesinde mesleki eğittm çalışmaları düzenlenmiştir. 

a) Mesleki ve Telmlk Çalıtma prenalplerlnln tespltl: 

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra mesleki ve teknik eğitimle ilgili çeşitli ... 
mütehassısların raporlan. uygulama neticesi çıkanlan sonuçlar, devletin ekoiıo-

(34} Hıfzı Doğan, a.g.m. s. 373 
(35) Tuna. a.g.e. s. 69-70 
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mtk politikası ve buna bağlı olarak kurulan kamu iktisadi teşekkülleri ile özel 

kesimin ihtiyaçtan dikkate alınarak btr senteze gidilmesi ve bir ana plan hazır

lanması uygun bulundu. 

Bu ana plan üzertnde ele alınması kararlaştınldıktan ı 934 yılında Milli 

Eğitim Bakanbğı'run önertsi ve Başbakanlığın onayı ile Bayındırlık, Tarım, Eko

nomi, Milli Savunma Bakanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığı temsilcilerinden 

oluşan bir komisyon kuruldu. 

Komisyon 1936 yılında "Mesleki Tedrisatın İnktsaf Planı"nı hazırladı. Bu 

planda: 

1) Küçük esnaf ve sanatkarların veya fabrikalarda çalışan çıraklarla, gele

cekte ihtiyaç olacak ve 

2) Bir meslek okuluna devam etmeden usta yanında çıraklıkla işe başlayıp 

ustalık kademesine yükselenlertn mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgileri 

vermek üzere akşam sanat okullarının. 

3) İlkel metod.lan uygulayan bazı mahalli sanatlarda çalışanlara mesleki 

bilgiler kazandımıak ve bu sanatların gelişmesine yardım etmek amacı ile gezi 

kursların 

4) Mevcut ve ileride kurulacak fabrıkalann ihtiyacı olan becer1k11 tşçtlerl ve 

bayındırlık işlerinin çeşitli alanlarında çalışacak elemanları yetiştirmek için daha 

çok sayıda orta ve meslek ve sanat okularının 

5) Fabıikalarda ve bayındırlık işlerinde ml,lhendis ile usta arasındaki kade

mede çalıştınlacak teknisyenleri yetiştirmek üzere teknJker okullannın, 

6) Memleketin ihtiyacı olduğu alanlarda inşaat, makine, elektrik, kimya, 

maden mühendisi yetiştirmek üzere Yüksek Teknik Okulunun açılması gerektiği 

belirttlmiştır. 

Bu plan bu sahadaki çahşan uzmanların ifadesi ile ülkenJn endüstriyel ge

lişmesine paralel olarak nerelerde yenı okulların açılacağı, hangilertnın genışleti

leceği ve bu okullara aıt ana plan ve yıllık bütçelerini ihtiva etmektedir. Aynca 

bu plan mesleki ve teknik eğitime yOnveren kıymetli bir belgedir.(36) 

Burada ilave edilerek açıklarıması gereken husus şudur. Muhakkak ki 

(36} Doğan. a.g.m. s. 373 
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Mesleki ve Teknik Eğitim -sahasında yapılan çalışmalar genel bir bütünlük içinde 

bu çerçevede yürütülmuştür. Fakat bu plan 1936 yılında anahatlanyla dO.şümil

müş bir plandır. Bundan sonraki çalışmalardaki pek çok detay, ayrıntı ve deği

şikliklerı kapsamaz. Yapılması gereken bu ana planı muhafaza etmekle birlikte 

gerekli detay, ayrıntı ve değişiklikleri yeri ve zamanı geldiğinde uygulama alanına 

koymaktır. 

Hazırlanan bu planın uygulamada hayat buluşu 1941 yılında hazırlanan 

'Teknik Öğretim Hakkında Rapor" da yer almıştır. Bu raporda yapılacak çalışma

lar ve açılacak okullar, nitelikleri, nerelerde faaliyet göstereceği, meslek branşla

rı, akşam okullan veya gezici kOy kursları mı olacağı belirtilm1ştlr 

Gerçekten bu planın uygulanışı kısa bir süre içerisinde mesleki ve teknik 

eğitimin yaygınlaşmasını hızlandırmıştır. (37) Aşağıdaki tabloda bu gelişmenin 

ı 942 - 1949 yıllan arasındaki verileri gösterilmtştır 

Yıl 

1942-1943 
1949-1950 

Okul 
113 
275 

Öğrenci 
28888 
60020 

Kun 
42 
470 

Öjrencl 
1386 
9535 

Verilen tabloda okul sayısının l 13'den 275'e yılkseldiği ve öğrenci sayısının 

28888'den 60020'ye yükseldiği dikkati çekmektedir. Aynca açılan kurs sayısı 

42'den 470'e yükselmiş ve öğrenci sayısı 1386'dan 9535'e yükselmiştir. 

1942 yılında 4303 sayılı kanun çerçevesinde gtnşilen çeşitll çalışmalar 

1950 yılında 5642 sayılı kanunla devam eWrilerek Mesleki ve Teknik öğretim 

müesseseleıi :lnkisaf göstererek önemli gelişmeler gösterdi. Bu yıllarda yapılan 

belli başlı çalışmalar şunlardır. 

ı - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu'nun 1944 yılında 4615 sayılı kanunla 

Tekıi.ik Üniversite haline geti:ı1lmesi, 

2 - 1934 - 1935 öğretim yıhnda Kız Teknik, 1937-1938'de Erkek Teknik ve 

1955 yılında Ticaret Yüksek Öğretmen Okullan'nın açılması 

3 - İktisat ve Ticaret okullamım 7334 sayılı kanunla İktisadi ve Ticari İliın

ler Akademisi" haline getirihnest 

4 - Çok sayıda erkek sanat, kız sanat ve yapı enstitüleriyle ticaret okulları

nın açılması ve programlannın yeniden düzenlenmesidir.{38) 

{37} Mesleki ve Teknik Öğretmen 100. Yıl ôı.el Sayı 104. Ekim 1974 s. 103 
(38} Alkan Doğan-Sezgln: ''Mesleki ve Teknik Eğitlm Prensipleri" AÜ.Eğitim FakOJtest Ya

yınlan. Ankara 1976 
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Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı öncesindeki gelişmeleri özetleyecek olur

sak şunu görebiliriz. Başlangıçta da beUrttiğimtz üzere Osmanlı imparatorluğu 

dönemindeki çalışmaların Cumhuriyetin ilk yıllarında temel olarak kabul edihniş 

ve bu çalışmaların ne şekilde geliştiıilebileceğt üzerinde çeşttlt plan ve uygulama

lara gidilmiştir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan çalışmalarda çoğu zaman ewelki çalış

maların yürütülebilmesi için temelden değişikliklere ve yeni uygulamalara baş

vurulmuştur. Bunun örneği olarak yabancı uzmanların davet edilmesi ve yurt dı

şına yetiştirmek ve mesleld tecrübelerinin artırılması için öğrenci gönderilmesi

dir. Bu tip tecn'ibelerle 1941 yılında hazırlanan: "Teknlk Öğretim hakkında Ra

por"da bahsedilen döneme kadar gelinmiştir. Bu Rapor'un :işlerliği sayesinde alı

nan mesafe yukarıda gösterilmiştir. Bu sahada yapılan çalışmalar çeşitli kanun

larla çıkarılan maddi desteklerle hızlı bir yayılma ve düzenli bir gelişmeyi berabe

I1nde getirmiştir. Bu sayede mesleki ve teknik öğretim gerek idari gerekse mües

sese olarak teşkilata kavuşmuştur. 

b) Btrincl Beş Yıllık JCaJkmrn.ıı. Öncesi Dunun 

Yukarıda izah etmiş bulunduğumuz mesleki ve teknik eğitimle ilgili çalış

malar ve diğer eğitim ve öğretim çalışmaları çoğu zaman birbirleriyle paralel ola

rak yürütülememiş ve bir bütünlük istenHen manada kazandınlaınaınıştır. Bü

tün bunlar daha sonrald dönemlerde çeşttlt aksaklıkların ortaya çıkışına neden 

ohnuştur. 

1960 sonrası yapılan planlı çalışmalarda bu husus gözardı edilmeyerek 

mesleki ve teknik eğltfme eğitfm sıstemi içinde bir bütünlük kazandınlmaya çalı

şılınıştır. özellikle bütün Kalkınma Planlan'nda eğitime ve teknik eğitime bO:yük 

önem verilerek yer verilmtştır. 

a)J963 Planlı DiJnem. Sonrası 

1) Blrlncl Beş Yıllık KaJlnnme Plim: 

Birinci Beş yıllık Kalkınma Planı'nda toplum kalkınması çalışmaları teşki

latlanma şartının yanı sıra halk eğitJm şartını da ihtiva ebnest itibarıyla yaygın 

eğitime ihtiyaç gösteren bir faaliyet karakterine sahip olınuştur. Özel İhtisas 

Komisyonu'nun verdiği tarife göre toplum kalkınması, iktlsadi sosyal ve kültürel 

şartlarını geliştirme, küçük grupları cemiyetin bütünü ile kaynaştmna ve b()ylece 

milli kalkınmaya katıhnalannı sağlama ve bütün bu gayelerin gerçekleşmesi tçin 
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halkın ve devletin gayretlerini birleştirmesi için halkın ve devletin gayretlerini 

birleştirme prensibid.tr.<39) Yine aynı planda artan tşgücü talebinin karşılanması 

tçin .iki hedef benimsenttııştlr. bu hedeflerden birincisi ihtiyaç duyulan elemanla

rı yetiştirecek olan eğitim müesseselen diğeri tse teknik eğitiminin sanayi içinde 

gOste.rilmesi gereken eğitimdir. Bu planda görülen şudur ki; ortaöğretlmdeki ça

ğına gelmiş gençlerin btlyükçe bir kısmının mesleki ve teknik eğitimin çıraklık

tan başlayıp teknisyenliğe kadar olan bölümlerinde sanayi ile içiçe ve onun 

tmklınlanndan faydalanarak sanayi okul işbirliği öngönilmüştür. Bu sayede teo

ride öğrenilenlerin tamamı uygulamada yam işbaşında eğitimle sağlanacaktır. 

Bu planda öngörülen tşgücü ihtiyacı ve toplum kalkınması için gerekli olan 

ve gerçekleşmesi gereken öğrenci ve öğretmen ve toplam nüfus içindeki okul ça

ğına gelmiş öğrencilerin okumakta olanlara oranı şu şekildedir. 

EĞİTİM DURUMU 

Öjren.cllerln 

Okul Toplam okul Öjretmen ötrenel 
ÇajındakJ öjren.cl çajuıdakl sayısı Öjretmen 

Okullar Nfifua 8af!!l ntifwıa oram 9635 oram 
tık Ôğretım 4513 3160 70 67.9 46 

Mesleki ve Teknik Okul. I.786 68.4 4 8 14 

Ortaokullar 333 19 5.2 64 

MesJeki ve Tekn1k Us. 1.505 46.5 3 8 14 

Liseler 86 6 2.5 34 

Teknik Ytlksek ôğretım 1.816 10 1 1.3 8 

Genel Yüksek Ôğretlm 51 3 2.8 19 

KaJDak: DPT; Birinci Beş Yıllık Planı, Ankara 1963, S. 448 

İktisadi gelişmenin meydana getirdiği tşgücü ihtiyacı ve toplum kalkınması 

için gerçekleştirilmesi gereken çeşitli eğitim bölümlerinde bulunmasJ gereke·n 

toplam öğrenci sayllan aşağıda gosterilmtştlr. 

{39) Aıntran Kurtkan Bilglseven, Eğitim Sosyolojisi {V. Baskı) Filiz Kitabevi, İstanbul 
1992, s ............... . 
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ÇEŞİTLİ EĞİTİM BÖLÜMLERİNDE ÖĞRENCİ SATISI 

Teknik 0 Mesleki O Teknik Genel 
Yıllar llkokul Ortaokul Liseler Ortaokul Lise Yuk.ô~. Yük.ô~. 
1962 3.367 387 86 15 36 10 51 
1963 3.567 387 96 17 43 11 52 
1964 3.859 401 96 20 53 13 55 
1965 4.141 426 87 25 66 15 57 
1966 4.432 455 102 30 74 20 57 
1967 4.736 480 107 42 181 27 61 
1972 5.992 593 168 92 116 64 ll6 

1977 6.821 641 204 126 153 84 143 

1967• 141 124 112 280 225 270 110 
1972• 178 153 195 613 322 640 227 

1973• 202 1666 237 84-0 425 840 280 

Kaynak: D.P.T.: Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara 1963, s. 450 

Llse seviyesinde ve yüksek öğrenimde genel öğretim mesleki ve teknik öğre-

tim aynını 

Toplam Toplam Sosyal 

Yıllar Lise Genel Mesleki Tekmk Yük.Öğr. Teluıik ve genel 
Seviyesi (%! ( % ) (%1 Oir.ea:,ısı (%) (%) 

1963 153 62 28 11 63 17 83 

1964 161 59 32 12 68 19 82 

1965 178 54 36 14 72 21 80 

1966 197 51 38 15 77 26 76 

1967 221 49 37 19 88 31 73 

1972 376 45 31 24 180 36 64 

1977 483 42 32 26 227 37 63 

Kaynak: D.P.T.: Birinci Beş Yılhk Ka]kınm:ı Planı, Ankara 1963, S. 451 

İktisadi gelişme neticesi artan ihtiyacı karşılamak üzere kalifiye işçi ve us-

tabaşı yetiştirilmesi tçin işbaşında eğitime büyük önem verilmiştir. Aynca kabili-

yetli ustaların mesleki eğitimi merkezlerinde monitör ve ustabaşı olarak yetiştiril-

mest ele alınmıştır. 

Sanayi içinde yetişmesi gerekli ustabaşı ve yetişkin işçi tipinde eleman sa-

yısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Sanayi içinde yettımest gerekli eleman sayısı: 

Yıllar Umbgı · Yetg.ldıı İfçi 
1963 3500 35000 
1964 3500 35000 
1965 4200 41000 
1966 4900 48000 
1967 5600 55000 

1968-1972 40000 360000 
1973-1977 80000 660000 

Kaynak: DPf.: Birinci Beş Yıllık Kalkınma PlAnı, Ankara 1963, S. 451 

Sanayi içinde yetişmesi gerekli elemanların çoğunluğu da elvenşlt fabrika 

ve işyerlertnde açılabilecek standart kurslar yoluyla yetiştirilecektir. Bu kursların 

toplam maliyeti 40 milyon TL'si ctvannda gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. Mes

leki eğitim merkezlerinin yetiştireceği eleman, yatıran ve işletme giderleri aşağıda 

gösterilmiştir. 

Yıllar Yetı,tlrllecelt eJı!maulır Yatınm glderlert 
1963 360 7000 
1964 945 5500 
1965 1530 7500 
1966 2190 6500 
1967 2175 5000 

TOPLAM 7790 31500 

Kaynak: D.P.T.; Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı; Ankara 1963 S. 454 

1963 - 1967 plan döneminde sanayi içinde eğitim hedeflerinin gerçekleşe

bilınesı için sanayide eğitim1n daha iyi bir şekilde teşkilatlanması ve bazı özel 

tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ahnması gerekli özel tedbirler şunlardır.l40) 

- Sanayi içinde eğitimin ihmal edilmeyecek bir unsur olduğu gözOnünde tu

tularak, çeşitli sanayi dallarında, işbaşında eğitim kursları Türkiye ölçüsünde 

standart hale getir11ınel1dtr. 

- Çeşitli kursları bitirenlere, bu kursları bitirdiğini ispatlayacak belgeler ve

rilmell, ücretleri bu nıtelildere göre ayarlanmalıdır. 

- Kalifiye elemanın Onemliliği çeşitli yollarla halka be11rtilmeltdir. 

- Monitör ve Ustabaşı yetiştirmek uzere mesleki eğitim merkezlen kurula-

caktır. 
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- Orduda eğit.fımn daha vertmli bir ha1e getirilmesi sağlanmahdır. 

Burada şunu belirtmek gerekir ki; Birinci Beş yıllık kalkınma planında he

deflenen bütün bu çalışmalar tamamıyla tahakkuk ettirtlememtştir. 

1963 yılı ten\ planında: Akşam Sanat Okulları ve ·Çıraklık Eğitimi tasanlan 

ile Mesleki ve Teknik Öğretim Danışma Yüksek Kurulu hakkındaki tasannın ka

nunlaşması da istemnJştır. 

İlkokulu bitiren gençlere meslek öğretmek amacıyla Teknlk Eğttım Merkez

lert 1963-1964 öğretim yılında öğ:retiıne başlamıştır. 

1964 yılı icra planında, teknisyen olabilmek tçın ortaokuldan sonra en az 4 

yıllık bir öğretime Jhtiyaç olduğu belirtilmiş, :iki yıllık sanat enstltüsünün mezun

larının akşam kurslan yoluyla iki yıl daha eğitilerek teknisyen yapılmalan ısten

mişttr .36 Ancak 1966 yılında daha değişik bir çözüme gidJlmjş, sanat enstitüleri

nin eğitim süreci 2 yıldan 3 yıla çıkanlmıştır.<4 1) 

Bütün bu tedbirler, kalifiye teknik elemanlann örgün eğitim yerine sanayi 

tçtnde eğitim veya yaygın eğitim yoluyla yetiştirilmesi iç'in alınmıştır. Ancak, bun

da başarı sağlanamadığı gibi, örgün meslek okullarındaki öğrenci sayılarında da 

planlanan hedeflere ulaşılamamıştır. (42) 

Bu dönemde görülen şudur ki; Türkiye'nin ekonomik ve toplum yapısında 

meydana gelen değtşildikler, eğitim ststemin1n yapısınıda etkilemiştir. Türkiye 

geleneksel tanm ekonomisinden çıkarak, sanayileşme ve hızlı kalkınma çabasına 

gtrmiştır. bu gelişme teknik insan gücünün eğitiminde bünye değişikliğini de be

raberinde getınniştir. 

Ekonomik gelişmede sanayileşmeye verilen ağırlık ve öncelik doğrultusun

da, sanayi kuruluşlannın ihtiyaç duyduğu yeterli sayı ve nitelikteki elemanların 

yetiŞtirtlmest için meslek eğitimine ağırlık verilmesi temel ilke olarak kabül 

edllmişt:ir. (43) 

2) İldnel Bet Yıllık 'KAllnnma Planı 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında genel eğitim ve mesleki eğitim hakkın-

(41} DPT: 1963 yılı Programı İcra Planı, Ankara 1963 Başbakanlık Basımev1 s. 75 
(42) YusufEkinct, Ahilik ve Meslek Eğitımı, MEB Y~ynılari. lstanbul 1989, s. 49-50 
(4$1 MEGSB Erkek Teknik ôgretJm Genel Mı.1dürlftğı1. Endtlstriyel Teknik Öğretimde Ge

Uşmeler, Ankara 1988 s. 30 
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daki ilkeler hedefler gözönünde tutularak şu şekilde hazırlanmıştır. (44) 

- Eğitim kademelerinin çalışma hayatı ile ilişkisi sağlanacaktır. 

- Vatandaşların temel eğitim llstünde, devletçe eğitim ımkanlanndan fay-

dalanması, fırsat eşitliği ilkesine göre düzenlenecektir. 

- İlköğretim ilkokul çağındaki bütün nüfusu kapsayacaktır. ilk öğretimi ta

mamlayıcı yaygın eğitim programlan geliştirilecektir. 

- Geneı meslekJ ve teknik eğitimin bütün kademelerinin ders programlann

da birlik sağlanacaktır. 

- Sanayide ver1ml111ğt arttırmak üzere yaygın eğitim çalışmalan ve yetiştir

me programlanna öncelik verilecektir. 

- M1lli Savunma, Sağlık, Tannı ve Emniyetle 1lgtl1 eğitim kurumlan dışında 

farklı kurunilara bağlı bütün eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığına bağ

lanması tamariılanacakbr:. 

- Bütün eğitim kademelennde öğretim programlan eğitimde iş ilkelerini 

gerçekleştirecek yönde ve yeterli bir beden ve sanat eğitimi programı ile destekle-

nerek düzenlenecektir. 

1966-1967 ders yılında eğitimin genel görünüş tablodaki gibidir: 

Öğrenci Öjretmen 
Öğrenci Öğretmen Öğretmen Derslik 

OKULI.AR Sal,!!l Sayısı Oram Arası 

ilkokul 4233 93847 45 54 
İlkokul (özel) 16 1300 12 
Ortaokul (Genel) 497 11800 42 51 
Ortaokul (ÔZel) 14 1000 14 1 
Lise (Genel) 127 3800 33 51 
Lise (Özel) 10 1500 7 

Ortaokul Sev. M.0. 74 40 
Lise Sev.M.0. 69 8439 37 
Lise .Sev. Teknik O. 34 35 
Orta öğretim üstü 
Meslek ve Teknik O. 16 169 9 
Yüksek Meslek O. 28 1000 28 
Yiıksek Teknik O. 6 420 12 
Üniversite (Genel) 47 3400 
üntversıte (Teknik) 12 880 
ÔU1 Yüksek Okul 14 750 

(44) tktlsadt Araştırmalar Mtld\1rliiğü. Kalkınma Planı 2. Beş Yıllık (Özet): T.lş Bankası 
Yayınlan Ankara 1968 s. 72 
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Not: Ortaöğretim üstünde öğrenci, öğretmen, derslik oranlan çeşitli dallar

da çok farklı olduğu tçtn ortalama vertıemenıtşttr. 

Kaynak: D.P.T.; İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara 1977, S. 160 

İkinci plan döneminde bütün gayretlere rağmen, kalifiye teknik eleman 

yetiştirme konusunda belirlenen hedeflere ulaşılamamıştır. Plm; hedeflertne eıi

şilememıştir. 1966-1967 yılında eğitim hızmeti okul içine yönelik olup, çevre ve 

iş hayatı ile ilişkisi sınırlıdır. Yeterli sayıda burs ve yatılı okuma imkanı sağlana

mamıştır. Yüksek okullara varan silsile düzenli işletihnememJştir. ôncelikle mes

leki ve teknik öğretimde mezunların yüksekokullara devam edebtlmeleıi veya 

mesleki tecrübelerinin arttınlması bakımından tıkanıklar vardır. Çeşitli branşlar

da öğretmen eksikliği değişik yollarla gtdeıilmeye çalışılmış. Fakat bu da eğitimin 

kalitesini düşürmüştür. 

II. Beş Yıllık Kalkınma Plaru'nda genel okullar yanında meslek okulları da 

sım0amltrılarak planlamada yerini almıştır. 

- Ortaokul seviyeli meslek okulları, köy ebe okullarını, ilk öğretim okullan

nın ilk devrestnt, İmam-Hatip okullarının ilk devrelerini, teknik tanm ve bahçı

vanlık okullannı ve sınırlı kapasiteli diğer meslek okullarım kapsamaktadır. 

- Lise seviyeli meslek okulu; İlköğretim okullarının ders programlan değiş

tirilecek, altı sınıflı öğretmen okullarının biıinci devresi, ilköğretim okulu bünye

Sinde genel ortaokul niteliğine getirilecektir. Lise seviyelt tanm okulları açılması 
yoluna gtdile-cekttr. Ticaret Useleıi özellikle hizmetler sektön1nde geJışen ihtisas 

alanlan gözönünde tutularak gel1şfiıilecek ve kapasiteleıi aynı oram devam etti

recek yönde arttınlacaktır. 

Llse sev:lyeli teknik okulların öğrenim süresi artan teknisyen ihtiyacını kar

şılamak için dört yıla çıkarılacak ve öğretim programında yapılacak gelişmelerle 

teknisyen yettştııir niteliğe ulaşılacaktır, mezunlannın ihtisas dallarında yüksek 

Oğren.tme devam ımkanı sağlanacaktır. 

İkinci plan dönemindeki hedeflere göre. ı 971-72 öğretim yılında sanat ens

titulerinin tamamı teknisyen okulu ve pratik sanat okullarına dönüştürülmüş 

olacaktı. Ancak bu mümkün olamamış, plan hedeflerinin sanat enstitilleıi geliş

miştir. Bakanlıklararası işbirliği sağlanama.cbğından da sanayi tçınde eğitimde is

tenilen gelişme elde edilememiştir. 
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1968-1972 döneminde genel orta öğretim hedefleri 

Ortaokula 
ilkokul Ortaokula gtrenlerlu. 

mezunlan aeçlş eayıaı Toplam Mezun 
YILLAR l&I!,!1 l 0/4 l (ilk kayıt} Öğrenci Sayılan 

1967-1968 581 
1968-1969 741 39 227 682 112 
1969-1970 950 40 296 842 148 
1970-1971 860 41 390 1056 184 
1971-1972 871 42 361 1208 224 
1972-1973 42 366 1331 279 

Kaynak: DPr; İkinci Beş yılhk Kalkınma Planı, Ankara 1967- s. 165 

Lise seviyeli telmik okulannda gelişme: (1968 - 1973) 

YILLAR Toplam öğrenci ilk Kayıt Mezun 
1968-1969 19350 8000 1450 
1969-1970 26850 10450 1800 
1970-1971 36250 13 5QO 2900 
1971-1972 47 550 17 050 4350 
1972-1973 61250 21600 5800 

Kaynak: DPr; İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara 1967, S. 171 

S- 'Üçiiııcii Beş Yıllık Kalkınma Plinı 

Planlı dönemde eğitim sıstemı ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerektirdiği 

nitelik ve nicelikteki ınsan gücünü yetiştirecek köklü bir sistem yetiştirememtş

tir. 

Teı;nel eğitim, ilk öğretimden sonra çalışma hayatına atılacak geniş kitlelere 

bilgi ve maharet kazandırmada yetersiz kalmaktadır. 

Orta öğrenimin her 1k1 devrestnde de nitelik ve nicelik bakımından yeterli 

gelişme sağlanamamıştır. Orta Oğretfm1n birinci kademesi büyılk ölçüde genel 

eğitime yönelmiş, sadece üst eğitim kurumlan için öğrenci yetiştirmiştir. 

Y1rriıllki yıllık bir perspektif içinde hazırlanan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 

P~ uzun dönemdeki hedefler bölümünde 1996 yılında orta öğretim kade

meJerindeki öğrencılenn % 35'in1n genel liselere, % 65'tnt ıse meslek liselerine 

gitmesi hedef olarak saptanmıştır. C45) Aynca örgQn eğitimle kazanılamayan in-

(4&} Ekinci a.g.e. s. 70 
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san gücü açıklarının yaygın eğitim yoluyla yetiştirihnesi benimsenmiş, tş öncesi 

eğitim merkezlen ile işbaşında eğitim steminin yaygmlaştınlacağı, pratik sağlık, 

tarım ve sanat okullannın gellştiı11eceği be11rtilıniştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında alınması istenilen diğer tedbirler 

şunlardır: 

- iş öncesi eğitim merkezlerinin kurulması 

- Konu sektöründe, hizmet tçi eğitim programlarının uygulanması 

- Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumunun kuruhnası 

- İstihdam etmek istedikleri elemanların bazı özel bilgiler verilmesini iste-

yen kuruluşlara "Meslek İhtisas Merkezleri"nin kurulmasıdır. 

Teknik eğitim, planlı dönemdeki nitelik ve nicelik gelişmesinde çeşitlilik 

göstennektedir. Birinci plan döneminde mezunların kazandığı nttellk ve vasıflar 

yeterli gönlhnediğlnden iki yıllık sanat enstitülerinin öğretım sürelen üç yı]a çı

kanlmıştır. iktnct plan döneminde de tekn1syen okulları açılması yoluna gtdil

ıntştlr. 

ORTA ÖĞRETiM KADEMESİ 

GenelUse Mesleki Tek.nllı: Lise 
Okul çağı Toplam Okullaşma Okul çağı Toplam Okullaşma 

YILI.AR 1üfus (16-l s: Öjrencı Oranı(%) :ıılfus (19-20) Öğrenci Oranı 

1973-1974 247.9 326.2 13.2 2935.0 171.8 7.0 
1974-1975 2525.7 338.2 13.4 3035.4 191.9 7.6 
1976-1977 2631.1 352.6 13.4 3231.4 268.4 10.2 
1977-1978 2681.8 359.4 13.4 3306.3 308.4 11.5 

Kaynak: D.P.T; Üçüncü Beş Yılhk Kalkınma ,Planı Ankara 1972, s. 725 

1973 yılından sonra mesleki ve teknik OğretimJn teşkilatlanması ve sanayi 

ile olan mtinasebetleıi konusunda meydana gelen gelişmeler şöyle özetlenebilir. 

- 1974 yılında "Mesleki ve Teknik Mektupla .. Öğretim Okulu" kuruldu. 

Uzaktan öğretim yoluyla eğıtım veren okulun amacı, öğrenim çağında veya öğre

nim çağını geçirmiş olan yetişkinlerin meslek sahibi olmalarını sağlamaktır. 

1974 yılında teknisyen okullannın adı ''Teknik Llse" olarak değtşUrildi. 

- 1975 - 1976 yılında, bazı okullarda yoğunlaştınlmış eğitim uygulamalan

na başlanmıştır. bu uygulama ile öğrenciler pratik eğıtimlertn bir kısmını işye-
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rinde yapmaya başlamışlardır. 

- İşyerlerinde meslek öğrenmek amacıyla çalışan gençlerin teorik ve pratik 

eğitimlerini düzenleyen çırak, kalfa ve pratik eğttimlerinl düzenleyen çırak, ka1f a 

ve ustalık kanunu 1977 yılında ylln1rluğe girdi. Ancak, çıraklık eğitimi uygula

malarına 1979 yılında başlanmıştır. 

19 - 20 Kasım 1975 tarihlerinde Ankara'da eğitimcilerin, işçi ve işveren 

temsilcilerinin, ilgili bakanlık ve kamu kuruluşu temsilcilertnın, iştirak ettiği 

"Endüstriyel Mesleki ve Teknik Öğretim ile Sanayi htşkilerl" konulu bir sem

pozyum d1lzenlendi. Bu sempozyumda tartışmalar; 

- Çıraklık eğitimi ile ilgili mevzuatın bir an önce yürürlüğe girmesi 

- Meslek okullan ile sanayiyi bütünleştiren bir eğitim sistemtmtzin uygu-

lanması 

- Milli Eğitim Bakanlığı ile kamu ve özel sektör kuruluşlan arasında de

vamlı işbirliğini sağlayacak bir organın kurubnası konulannda yoğunlaştı. 

Bu sempozyumlarda alınan kararlar daha sonraki uygulamalarda esas teş

kiJ etmıştır. (46) 

Yeni teknolojik geltşmelertn takip edilebilmesi ve mesleki ve teknik eğitim 

kurumlarını bitirenlerin iş hayatına daha rahat uyum sağlayabilmeleri amacıyla 

1975-1976 öğretim yılında, bazı okullarda yoğunlaştırılmış eğitim uygulamalan

na başlandı. Bu uygulama ile öğrenciler pratılc eğfümleıinin bir kısmını işyerinde 

yapmaya başladılar. 

Mesleki' ve teknik eğitim polttıkalannın tesbitedilmesine temel teşkil edecek 

teklıf ve tedbirleri il ve bütün ülke seviyesinde bellrleyecek "Millı Eğitim Bakanlı

ğı, Mesleki ve Teknik Öğretim Danışma Ku.nillan" 1976 yıbnda kuruldu. Bu ku

rullarda eğitttn, üretim ve istihdam ile ilgiU kurum ve kuruluş temsilcilerine gö

rev verildi. 

İş yerlertnde meslek Oğrenmek amacıyla çalışan gençlerin teonk ve pratik 

eğitimlerini düzenleyen çırak, kalfa ve ustalık kanunu 1977 yılında yürürlüğe 

girdi. Ancak çıraklık eğitim uygula:rnalanna 1980, yılında başlandı. {47) 

(46) MEB Endüstriye] Mesleki ve Teknik ÔğreUın ile Sanayt tlişkilert Sempozyumu, MEB 
Ftlm-Radyo -1V lle Eğitim MerkezJ Matbaası, Ankara 1976, s. 5 

(47) Ekinci. a.g.e. s. 71 
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TEKNİK LİSELERDE GELİŞME 

YILLAR tık Kayıt TQplam Öjrencl Mezun 
p 

1973-1974 4000 9000 1450 
1974-1975 12 500 20500 1800 
1975-1976 19 000 39000 2900 
1976-1977 27 500 66000 4350 
1977-1978 35000 110 000 9250 

Kaynak: D.P.T. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Ankara 1972, s. 760 

KIZ MESLEK USELERDE GEUŞME (1973-1978) 

YILLAR bir. Kayıt Toplam Ölrencl Mezun 
1973-1974 17 500 38 000 9 000 
1974-1975 
1975-1976 
1976-1977 
1977-1978 

21 000 
25000 
30 000 
35000 

48000 
68500 
70000 
85000 

10 500 
13 000 
15 500 
18 500 

Kaynak: D.P.T. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Ankara 1972, S. 760 

TİCARET ıiSELERİNDE GELİŞME 

YlLLAR Plin Hedefi GerçeJdqme Fark 
1973-1974 18 600 19 173 +574 
1974-1975 20750 22081 +1.331 
1975-1976 23 500 26155 +2.665 
1976-1977 27 150 29493 +2.342 
1977-1978 32097 31150 -947 

Kapıak: D.P.T. Üçwıcü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara 1972. S. 761 

Plın dönemi içinde diğer meslek okullarının da ise; Orman Meslek Lisele

rinde 750, Sağlık Meslelt Liselerinde 20.000, imam-Hatip Okullarında ise 14.500 

öğrencilik bir kapasite oluşturulması tahmin edilmiştir. Fakat imam-Hatip Lise

lerinde hedeflen artan bir artış olmuştur. Çünkü bu okullann açıhnası için fazla 

araç-gereç ve yatmma ihtiyaç yoktur. Bu da sayısal gelişmeyi hızlandırmıştır. 

4) Dördiiııcü Bet Yıllık :ıc:aJkmma Pllııı 

Dördüncü Plan dönetn1nde de mesleki ve teknik Oğretlm okullannda öğren

ci sayısının çağ nüfusu içindeki oraru, genel liselerin çağ ntlfusu içindeki oranın

dan daha düşük ohnuştur. 



40 

Bunun yanısıra eğit.tın sistemi bir bütün istihdam alanlan ve tekno1ojik ge

ltşmeleri havi değildir. Zira mesleki ve teknik eğitlmtn pahalı bfr yatırım olması 

sebebiyle kaynaklar çoğu zaman yetersiz olmuştur. Teknik okullarda atölye ve 

teknik donanım modernleşen sanayinin geresinde kahnıştır. 

Bu devirde yapımı kolay ve yatırım masrafları düşuk çeşitli genel liselerle, 

ticaret ve imam-hatip liseleri sayı olarak hedefleri aşmıştır. Burada şunu belirt

mek gerekir kı bu okullann açılmasına karşı olmak değil aksı.ne diğer mesleki ve 

teknik okullann da hedefleri doğrultusunda açılmasını sağlamaya yönelik tedbir

lerin alınmasıdır. Zira burada dikkat edilecek bir hususta halkın buralan çeşitli 

nedenlerle tercih etmesiyle alakalıdır. 

Mesleki ve Teknik Öğretim D." Devresinde Gelifme (B.lıı) 

Pliıı Redeft Gerçekleşme 

Okul çağı Toplam Okullaşma Okul çağı Toplam Okullaşma 

YILLAR :ıtlfus (16-18: ô~renct Oranı(%} :lllfus (19-20) ÔB!!_nct Oranı 

1973-1974 2471.9 171.8 7.0 2471.9 222.3 9.0 
1974- 1975 2525.7 191.9 7.6 2525.7 233.8 9.2 
1975-1976 2579.0 229.5 8 .9 2718.0 272.l 10.0 
1976- 1977 2631.l 268.4 10.2 2845.0 280.8 9.8 
1977- 1978 2681.8 308.4 l 1.5 2902.0 291.3 10.0 

Kaynak: M.E.B.: DOrdüncu Beş Yıllık Kalkımmı. Pln, Ankara 1978 s. 442 

Üçüncü Planda teknik liselerin gelişmesi sınırlı tutulmuş bu nedenle geltş

me daha çok endüstri meslek liselerinde olmuştur. İlk kayıt, toplam öğrencime

zun sayılarında plan hedeflertnın çok gerisinde ka1an bir gelişme olurken öğret

men kaynağındaki yetersizlik sanayi kesiminin talebi ve sağladığı ttnkanlann faz

lalığı dolayısıyla öğretmen sayısında bır azalma gözlemlenmektedir. Teknik lise 

öğret:Jm programlannın aynı zamanda yüksek öğretime hazırlayıcı olınası me

zunlardan pek çoğunun yüksek öğretime geçişine neden olmuştur. 1975-

1976'da mezun olanlar içinde yüksek öğretime devam edenlerJn oranı % 45'tir. 

Teknik liselerdeki yetersiz gelişmeye karşı endO.strı meslek Uselerı daha 

hızh bir gelişme göstermiştir. Su okullara talebin hızlı bir şekilde artmasının se

bebi, teknik lise ve endüstri meslek lise öğretim programlannın yüksek öğretime 

hazırlayıcı niteliğinin bulunması ve bazı yüksek öğretim kurumlarının konte:qJan 

ayırması, bu okulların mezunlanna endüstrinin talebinin ve sağlanan imkanla

rın aynı seviyedeki diğer okul mezunlanna oranla daha yüksek olmasıdır. 
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Diğer meslek okullarına göz atacak olursak görülen şudur kt; kız meslek li

selerinde gelişme aşağıdaki gibi olmuştur. 

KIZ MESLEK USELERİNDE GELİŞME 

YILLAR PlAn Hedefi Gerçekletme J'ark 
1973-1974 18600 19 173 +574 
1974-1975 20 750 22 081 +1.331 
1975-1976 23 500 26 155 +2.655 
1976-1977 27150 29493 +2.342 
1977-1978 32097 31150 -947 

Kaynak: DPr, M.E.B.; Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara 1978, 

s.44 

Diğer meslek okullannda ise 1973-1974 yılından başlayrak hemşirelik, 

sağlık memurluğu, laborantlık ve çevre sağlığı dallannda öğrenimlerine devam 

eden sağlık meslek liselerinde sayısal gelişme okul sayısındaki artışa rağmen ye

tersiz kalmış ve phan hedeflerinin çok geresinde kalınmıştır. 1977 - 1978 öğre

tim yılında hedeflenen toplam öğrenci sayısı 20.000 iken gerçekleşen öğrenci sa

yısı 15.746'ya düşmüştür. 

Ticaret meslek liselertnde ise plan döneminde önemli artışlar olmuştur. Bu 

artışın sebebi ıse,e bu okulların açılması için yapılacak masraf ve giderlerin dü

şük oluşudur. Yine bu okul mezunlarına piyasada olan talep artışıdır. 

TİCARET MESLEK LiSELERİNDE GEUŞME 

YILLAR Plin Bede8 Gerçekleıme Park 
1973-1974 38 000 42017 +4.017 
1974-1975 48000 49 810 +1.810 
1975-1976 58 500 68 721 +l0.221 
1976-1977 70000 79220 +9.220 
1977-1978 85000 80489 -4.511 

Kaynak: D.P.T. M.E.B.; Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara 1978, 

s.446 

Tanın okulları 1973 - 1974 öğretim yılında mevcut Zirat Meslek Okullan, 

Tannı Meslek Useleri ve I. devreyi oluşturan Teknik Zirat Okulları ile makinist 

Qkullanna dönüştün1lmuştür .l4Bl 

(48) EkJnct a.g.e. s. 71 
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IS) Betlncl Bet YılhJr K•Jlunma Planı 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda konumuz açısından Oncel1kle bilin

mesi gereken bir husus vardır. 1978-1979 öğretim yılında 4 endüstri meslekli

sesinde okul sanayi ortaklaşa {OSANORJ eğitim programlan uygulamaya başlan

dı. Bu uygulamanın amacı, iş hayatının ihtiyaçı olan insan gllcüml yetiştirmek 

için eğitim kurumlan ile sanayinin işbirliği içinde çalışmalannı sağlamalctı. Be

şıncı Plan döneminde örgün ve yaygın mesleki ve teknık liseler, yüksek öğretim 

önünde yığılmayı önlemeke, ihtiyaç duyulan insan güctlnü yetiştirmek, çalışma 

hayatına kısa yoldan atılmayı sağlamak için mesleki ve teknik eğitimin genel li

selere tercih edilen öğretim tün1 olacağı; bu sebeple, kalkınmanın gerektirdiği 

sayı ve nitelikteki ara insan gücünü, diğer bir ifadeyle. nitelikli çırak, kalfa, usta 

ve teknisyeni yetiştirmek suretiyle gençlert hayata ve yüksek öğretime hazırla

mak için· gerekli program ve yapı değişıkliğirtln gerçekleştlıihnest. 

Beşinci Plan döneminde orta seviyeli, teknik insan gı'ict'inün yetiştirihnesJ

ne öncelik veıileceği bellrtilmekte ve şu hedefler belirlenmektedir. 

- Kalifiye işçi yetiştirmek için oldukça pahalı bir yol olan endüstrt meslek 

liselerinin yaygınlaştırılması yertne, bu liselerden tmkanlan uygun olanlar tek

nısyen yetiştiren üç yıllık liselere dönüştürülecektir. 

- Kalifiye işçi yetiştirme konumunda temel tercJh yaygın eğitim ve hizmet 

içi eğitJm olacaktır. Aynca hizmet tçi eğitimde kalitenin yükseltllmesi için kamu 

sektöründen ve ôzel sektörden faydalamlacaktır. 

- Okul iÇi ve yaygın eğitim yoluyla yüksek nitelikle sevk ve idareci yetiştlril

mestne önem verilecektir. 

~ Yaygın ve örgün eğitfmin aynı eğitim kurumlan tarafından paralel ve içtçe 

programlarla piyasanın gerektirdiği yeni tş sahalarına göre eşit mesleki muhteva

da planlnıp yürütülmesi yaygın ve Orgün eğitimde mesleki konularda eşit müf

redat uygulanarak, yaygın ve Orgun eğlt:tnıın seviyesinden mezun olanlaa eşdeğer 

"meslek sertJftkası" veıilmesi. 

- Çoğunluğu 12-25 yaş grubunda bulunduğu halde okula devametmeyen 

ilkokul. orta okul ve lise mezunu olup da iktisaden faal olmayan kişilerden, 150 

bmi endüstri ile tıgiU dallarda olmak üzere, 650 bin kişiye iş bulma imkanlannı 

artıracak meslekler kazandınhnası. 
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- Devlet ışçHşverenin kaWacağı hem yaygın eğitim, hem hizmetiçl eğitim 

maksadıyla mesleki yaygın eğitim fonu kurulınası. 

- ôzeı okullar teşvik edilecektir. 

- Eczacılar dışındaki sağlık personeli; elkt.rik, elektronik, bJlg:tsayar mühen-

disi ve tekntsyen1erı ile 0ğretmen yetiştirilmesine ağırlık verilecektir. 

- Kaliteli ve tecrübeli elemanlara ihtiyaç duyulan sektörlerde ve bölgelerde 

istihdam ücret siyaseti ve çalışma şartlarında iyileştirmeler yoluyla sağlanacak

tır. 

-Teknik dallarda İngilizce eğitim yapan Anadolu Mesleki Teknik Liseleri ve 

yurtdışı işçi çocuklarının eğit.imi için Almanca eğitim yapan Anadolu Liseleri ve 

imam-Hatip Liseleri açılacaktır. 

- Tanmdaki gızll işsizlere bulundukları çevrede istihdam yaratmak amacıy

la, kırsal alanda kısa süreli kurslar yoluyla o çevrede geçerli mesleki bilgi kazan

dırılacaktır. C49) 

12-25 yaş grubuna Meslek kazandırıcı yaygın eğitim hedefleri 

YJLLAR 
1984-1985 
1985-1986 
1986-1987 
1987-1988 
1988-1989 
TOPLAM 

Öjrencl Sayısı {Bin Kiıll 
80 
120 
150 
150 
150 
650 

Kaynak; D.P.T.; Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara 1984 s. 143 

YILLAR 
1984-1985 
1985~1986 
1986-1987 
1987-1988 
1988-1989 
TOPLAM 

Öjreııcl Sayısı (Bin Klfl) 
100 
150 
150 
200 
200 
800 

Kaynak: D.f.T.; Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Ankara 1984, s. 145. 

(49) DPI'V. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Başbakanlık Basımevi, Ankara 1985 s. 140 
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Plan döneminde ekonomik ve sosyalgeltşmelere paralel olarak her kademe

de eğitime olan talep artmış. eğitim kurumlarında toplumun ihtiyaçlanna cevap 

verebilecek bir seviyeye getirilmesi çalışmalanna hız vertlmiştlr. 1984 - 1985 yıl

lan arasında öğrenci sayılan ilkokullarda yüzde 8,6, ortaokullard yüzde 53,3, li

se ve dengi okullarda yüzde 45,5 ve yüksek okullarda (açık öğretim dahil} yüzde 

36.6 oranında artlş göstermiş; 27 olan üniversite sayısı 29'a çıkanlmıştır. "(50} 

Eğttlm1n finansman kaynaklarnın artmsı, çalışmaları sürdürülmüş.bu çer

çevede Dünya Bankası ve Avrupa İskan Fonu'ndan eğitim yapılarının iytleştirtl

mesi, makina - techızat alımlan ve Oğretmen yetıştırnıe programlan için proje 

kredileri temin edilmiştir. Konumuzun ana gövdesini teşkil eden 3308 sayılı Çı

raklık ve Meslek Eğitimi Kanunu 1986 yılında yürürlüğe konularak Oğrencilertn 

işletmelerde uygulamalı eğitim yapmaların sağlamış ve çıraklık eğitiınt, belli 

esaslara bağlanarak çırak. ka1f a ve usta eğitiminde önemli gelişmeler sağlanmış

tır. 

Bu çerçevede mesleki ve teknik okul öğrencilertnin eğitımlertnın 3 / 5'irıin 

işletmelerde yapılması sağlanmıştır. 

Bu kamın ile ilgili konular ayn bir başlık albnda geniş bir şek1lde incelene

ceği burada üzerinde fazla durulmamıştır. 

Mesleki ve teknik eğitimde atölye öğretmenlerinin istihdamında ücret yeter

stzliği sebebleri ile güçlüklerle karşılaşılmış, kız meslek liseleri dışında kalan 

mesleki ve teknik liselerde meslek dersi öğretmenlerinde arz eksikliği devam et

miştir. 

Bilgisayarın eğitiminde kullanılmsı çalışmaları çerçevelerinde 1987 yılında 

"Bilgisayar Destekli Eğitim Projesi" ortaöğretım kurumlarında pilot uygulama ol

rak başlabhmştır. 

(50) DPI' VI. Beş Yıllık Kalkınma Plani öncesinde Gelişmeler. Başbakanlık Basım.evi An
kara 1985 s. 140 
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vı. Beş Yıllık K■lkınma Plim Öncesi Gelişmeler 

f) 1984 - 1985 Yılında Mesleki ve Öğretimdeki Gelişmeler 

Öğrenci-
Okul Öğrenci Öğretmen Öğretmen 

OKULLAR. Sayısı 8al!ll .8Bl!81 Sayısı 

Endüstri Meslek Lts. 415 1 661 919 11 272 14.8 
Kız Mes1ek Us. 263 34845 8 727 4.0 
Ticaret ve Tur.Mes.Lls. 215 91539 5933 15.4 
imam-Hatip Lisesi 343 83 157 10 975 7.6 
Sağlık Meslek Uselert 78 19876 1489 13.3 
Tanm Meslek Liseleri 
Diğer Meslek Liseleri 70 14389 2230 6.5 

(•) Tanın Meslek Liseleri dahil. 

Kaynak: M.E.B., D.P.T. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma P~anı Ôncesınde Geliş

meler, Ankara 1990, s. 351. 

Plan döneminde yabancı dilde eğitim veren Anadolu Teknik ve Meslek Llse

lerinin açılmasına devam edilmiş, dönem sonuna kadar erkek teknılrte 21, kız 

teknikte 7, ticaret ve turtzınde 21, din eğittmtnde 1 olmak üzere sayıları 50'ye 

yaklaşan okul açılmıştır. 

1988 - 1989 Yılında Mesleki ve Teknik Öğretimdeki GelJşmeler. 

Öğrenci-
Okul öirencl Öğretmen Öğretmen 

OKULLAR Sal!&I S&J'.!!l S•Y1$1 Saz:!81 
Endüstri Meslek Lts. 522 240 032 15 179 15.8 
Kız Meslek Lisesi 319 45486 9 496 4.8 
Ticaret ve Tur.Mes.Lls. 239 128 333 6344 20.2 
imam-Hatip Lisesi 351 89926 11626 7.7 
Sağ)ı:k Meslek Llseler1 102 23144 1 782 13.0 
Tanın Meslek Liseleri 18 2144 242 8.7 
Diğer Meslek Liseleri 13 1822 115 16.8 

Kaynak: M.E.B. DPT; Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı öncesinde Gelişme

ler,. Ankara 1990, s . 351 

Yaygın eğitim konusundaki gelişmeler şu şeklldedir. Beştncı plan dönemi

nin başında 67 ilde 657 Halk Merkezi 53 ilde 1 O çıraklık eğitim merkezi varken, 

1988 - 1989 öğretim yılınd halk eğitim merkezi sayısı 714, çıraklık eğitim merke-
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zt tse 200'e ulaşmıştır. Beceri kazandırma faaliyetleri çerçevesinde ise, 198'5 -

1988 yıllan arasında 150 dalda 2132 adet kurs açılmış ve bu kurslardan 66 bin 

kişi yararlanmıştır. 

6) Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Altıncı Plan döneminde yaygın eğitime ağırlık verileceği belirtilmekte ve şu 

hdefler belir}enmektedir. 

- Eğitimin her kademesinde katılamn yükseltilmesi, imkan ve fırsat eşitliği

nin sağlanması esas alınmıştır. 

- Yaygın Eğitim, bu pln döneminde daha fazla önem .kazanacaktır. Bu çer

çevede yaygın eğitimin komu ve özel kestm işbirliği içinde sürdürülmsı sağla

nacak ve bu konuda gönüllü kuruluşlardan da yararlanılacaktır. 

- Mesleki ve teknik eğitimde endüstri meslek liseleri ile otelcilik ve turizm 

meslek liselerine ağırlık verilecek, kız meslek liseleri fonksiyon hale getlrilecek 

geliştirilecektir. (S l} 

Çağ nüfusunun tamamına yakını okullaştınlmş olan ilkokullarda niteliğin 

yükseltilmesi çalışmalnna devam edilecektir. 

1989 - 1990 öğretim yılı okullaşma hedefleri ve gerçekleşme durumu {%) 

1989-1990 Öiretım Yıh 1993-1994 
Hedef Gerçekle9me Hedefi 

Okul öncesi 5.5 4.6 11.5 
ilkokul (1) 100.0 93.4 100.0 
Ortaokul 65.5 57.0 80.0 
Genel Liseler 21.2 20.3 24.0 
Meslek Liseleri 16.-0 14.7 21.2 
Y-nksek öğretim 12.6 14.1 (2) 15.0 

Kaynak: DPf, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı. 

Bu tablodan anlaşüacağı üzere VI. planda 1993 - 1994 dönemine kadar or

ta(il'etlmdeki okullaşm oranlan tespit edilmiş ve% 45,2 olarak hesaplanmıştır. 

OrJ.aokuldan sonra okullaşma oranı genel liselerde o/o 24 mesleki ve teknik eği

timde ise o/o 21.2 olacaktır. 

Bu hedeflenen rakamlar diğer lllkelerle kıyaslanacak olursa çok düşftk ola-

(SQ Kaynak: DPf: Altıncı Beş Yılhk Kalkınma Planı. Ankara. 1989, s. 291 
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rak gôrulebflir. -Ôrnek verecek olursak, ilkokul, ortaöğretim ve yüksek öğretim 

rakamlannı karşılaştırabiliriz. 

Yıllar Ülkeler tıkokul (%) Ortaöğretım (%} Yukseköğretım (%) 

1986 ttaıya 95 74 24.3 
1985 YunanJstan 104 90 26.2 
1988 G.Kore 104 46 12.4 

TQrkiye 105.6 46 12,4 

Bu tablodan anlaşılacağı üzere Tiirkiye'nin 1993 - 1994 yılı için öngördüğü 

okullaşma hedefleri, bu ülkelerin yıllar önce orta ve yüksek öğrettm de gerçekleş

miş bulunan oranlarından çok geride kalmaktadır. Aradaki açığı kapatmak 2000 

yılına kadar aşılması gereklidir. (52} 

Ortaöğretlmde Hedeflenen Öğrenci Sayısı: 

Mevcut Mevcut durum Hedef 
durum .öğrenci Ojrencl 
öğrenci kontenjanındaki kontenJaıwıelakl 

Oiretım AJanJan kontenjanı pay(%) (1) pal(%) (2) 
Elektronik 13880 8.2 9.8 
Bilgisayar 495 0.3 1.4 
Elektrik 44789 26.4 27.1 
İnşaat 9688 5.7 5.7 
Makine, Motor 26081 15.4 15.7 
Turizm 1924 1.1 2.2 
Muhasebe, İşletme 28282 16.7 14.9 

Kaynak: DPf. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara 1989., s. 292. 

ı 988 - 1989 ôğrettm yılında_ mesleki ve teknik okullarda öğrenci sayısı 531 

bin kişi iken plan dönemi sonunda 864 bin kişiye ulaşacaktır. 

Altıncı Beşyıllık Kalkınma Planının eğitim konusundaki tespit ettiği ilke ve 

politikalar şunlardır. 

- Eğitimin her kademesinde kalitenin yükseltilmesi, imkan vefırsat _eşitliği

nin bilimsel araştınnalara dayah olarak, günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekil

de hazırlanmasına ôzeD gösterilecektir. 

- Eğitimin fiZiki altyapısının şehirleşme hızının yı.'iksek olduğu yerleşim bi

rimlerine öncelik verilerek daha tutarlı hale getirilmesi sağlanacaktır. Plana dö-

(52) TÜSİAD; Tılrkiye'de Eğitim 2.b. lstanbul; T0S1AD Yayınlan 1990 s . 63 
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neminde sınıf mevcutlarının özel okullarda azamı 30 resmi okullarda azamı 40 

olması esas alınacaktır. 

- Okullrda .görsel - tşftşel araçlar ve bilgisayar destekli eğitim gibi yem eği

tim teknolOjilerlnin kullanılması yaygınlaştınlacaktır. 

- Eğitim sistemi, meslek kazandmcı yaygın eğitim, ara insan gücü ve yük

sek nitelikli insan gücü yetiştiren eğitim olmak üzere üç boyutlu bir yapıda ele 

alınarak kalkınmanın temel araçJanndan birisi olarak etkinleştfrilecektlr. 

- Fiziksel altyapı ile insan gücü kaynakları, müfredat programları ve mo

dem eğitim teknolojileri gibi eğitimin altyapısının iyileştirilmesi için program -

bütçe teJnıikle mal1yet - fayda ve maliyet etkinlik anlizlerine dayah yatırım prog

ramlan düzenlenecektir. 

- Her eğitim kademesi için, illerde eğitim birimlerinin sorun belirleme ve 

çöz\im arama becerilerini geliştirmek amacı esas alınacaktır. 

- Eğitim sisteminin bütününü kapsayan bir eğitim insan gücü planlaması 

sistemi kurula~ ve öğretmenlerin eğitim ihtıyaçlan, standart biçimde saptana

rak bunlara uygun hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlan uygulanacak

tır. 

- Yetenekli kişilerin öğretınenlik mesleğine ve üniversite 0ğrtim üyeliğine 

cezbedilmesi içtn mahalli katkılarda dahil, gelir artırıcı ve eğitim yönetimin1 tyi

leşttrtct düzenlemelere gidilecektir. 

- Öğretmen liseleri amaçlan doğrultusunda geliştirilecektir. 

- ôzel eğitim gerektiren llstün yeteneklilerle: zihni, konuşma ve ortopedik 

özürliiler, uyumsuzlar ve sürek.11 hasta4ğı olan çocukların eğitimi için gerekli alt

yapı geliştirilecektir. 

- Ortaöğretim kurumlarının kendi içinde ve yaygın eğitimle yatay ve dikey 

geçişlere imkan tanıyacak bir yapıya kavuşturulması için gerekli dü.zenlemeler 

yapılacaktır. 

Büyük ölçüde kaynak ve zaman israfına sebeb olan okulda başansızlık ve 

sınıfta kalınalann asgariye indirilmesi için etkili tedbirler alınacak, öğrenci başa

nsnıın artınlmasında ve öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultllsunda, mesleki 

yGnlendtrilmelerinde Onemlt bir yeri olan rehberlik faaliyetler:inJn etkinleştirilerek 
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yaygınlaştınlmasma yönelik düzenlemeler gerçekleşt.trilecektir. 

- Yaygın ve meslek kazandıncı eğitim1n görsel işitsel araçlarla geniş kitlele

re bitab eder hale getirilmesinde ve etkinleştirilmesinde radyo ve 1V'den yararla

nılması belJJ esaslara bağlanacaktır. Aynca. yeni bir 1V kanalı eğitim faaliyetleri

ne tahsis edilecektir. 

- özet kesimin okul açması ile vakıfların özel nıversite kurumlan teşvik edi

lecek, eğitim metod ve teknolojilertntn geliştirilmesinde ve eğitim araç ve gereçle

rinJn üretiminde bu kesinlin daha fazla rol alması desteklenecektir. 

- Eğitim ve Oğretımin çeşitli kademelerinde uygulanan parasz yatılılık ve 

burs verme sistetii1 ıslah edilecek öncelikle üstün yetenekli, fakat maddi imkan

ları sınırlı öğrencilere yöneltilmesi amaçlanacaktır. 

- Bilgtsayar destekli eğitim, gerekli yazılımların ve nitelikli elemanların sağ

lanması suretiyle yaygınlaştınlacaktır. (53) 

B) Altıncı Bet Yıllık xaıır,nma Plamııda Mesleki ve Teknik Eğitim 

- Ekonomtnın ihtiyaç olduğu nitelikli ara insan gucümln yetışt1rtlmesınde 

mesleki ve teknik eğitime öncelik verilmesi temel ilkedir. 

- Yüksek öğretime devam etmek isteyen m esleki teknik lise mezunlarının 

kendi branşlarında bir yüksek öğretim kumumuna yönelmelerini özendirecek 

düzenlemeler yapılacaktır. 

- Mesleki teknik·eğitlm kurumlarının, eğitim, insan gt'lcü - istihdam ilişki

leri çerçevesinde tanın - sanayi ve hı.mıet sektörleri ile etkili işbirliği içinde olma

lan sağlanacak ve eğitim kalitestn1n yükseltilmesi için eğitim programlan ekono

mi sosyal ve kılltürel kalkınma ile uyumlu olarak geliştirilecektir. Aynca. bu 

okullann geUşen teknolojiyi izlemelerini sağlayıcı tedbirler alınacaktır .. 

Aynca Genel Liselerle tıgtli olarak alınan bazı kararlar vardır. 

,. Liselere başladığı halde yüksek öğrenJme de,ram etme standartlarına ula

şamayan öğrencilerin, okul döneminde beceri ve meslek kazandırıcı programlara 

yönlendirilmeleri için tedbirler alınacaktır. 

,. Genel liselerdeki öğrencileri figt ve yeteneklerine uygun mesleklere yön

lendirebilmek amacıyla etkili bir mesleki rehberlik stst~ oluşturulacaktır. (54} 

(53) DPfVL Beş Yıllık Kalkınma Plıını, Ankara 19.89, s. 294 
(54) ag.e. s. 294 
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BÖLÖMM 
MESLEKİ-TEKNİK EĞİTİM İLE İLGİLİ ŞURA KARARLARI 

VE ÇIKARILAN MEVZUATLAR 
1) llıfDll Ejltim Bahnlıiı. Şura brar1arma göre Mesleki veTeJmllı: Ejl.tim 

Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili kararlan ihtiva edenve konunun ilk deği

nildiği şura Ill. Milli Eğitim Şurasıdır. Bu şurada, sanayi sektörümüzde hissedi

len ara insan gucü ihtiyacının karşılanması için bazı sanat okullarının ve teknik 
okulların program yönetmeliklerinde Inçeleruniştir. (55) 

Bundan sonra konunun tekrar ele alınması 6. Milli Eğitim Şurasında ol
muştur. Fakat gundemtn ağırlıklı bir maddesi olarak ele alınması 7. Milli Eğitim 
Şurasında olmuştur. 

7. Mi1ll Eğitim Şurası'nda mesleki ve teknik eğitim her kademesindeki 
okulların amaçlan ayn ayn belirlenmiştir. Erkek sanat Enstitüleri ıçın kabul edi
len amaçlar şunlardır. 

a) Yapıcı ve yaratıcı bir muhakeme yetenek.llğine sahip, müteşebbis, işini, 

mesleğini seven ve bununla iftihar edip iş ahlakını benimseyen mesleği ile maki
ne, alet ve malzemeleri tyi kullanarak iş idaresine vakıf, görev ve sorumluluk 
duygusu gelişmiş elemanlar yetiştirmek. 

b) Bu elemanları, endüstri. bayındırlık ve diğer tş alanlarının ihtiyacı olan 

çeşitli sanat dallannda beceriler ısteyen işlere kolaylıkla uyabilecek hale getir
mek. · 

c) Aynca bu okullara. devam eden üstün kab1liyetl1 gençlenn branşlan ile 
i1gi1I yüksek öğretime hazırlamak. (56) 

8. Milli Eğitim Şurası'na göre Mesleki ve Teknik Eğitim: 

28 Eylül - 3 Ekim ı 970'de toplnan "8. M1ll1 Eğitim Şurası"nda ortaöğretlm 
kademesinde yeniden dfı2.enlemeye gidilmesi nedeniyle mesleki ve teknik eğitim
de yem sistem tçinde yer almıştır. Yeni sistemde 1ürk çocuklanna ortaöğretlm 
kademesinde Mtlll Eğitlmttnizin genel amacı ve temei ilkelerine uygun olarak ilgı, 
ıstıdat ve kabiliyetlerine göre hayata, iŞ alanlarına veya daha Qst öğretime hazır
lamak, sosyal gelişmenin ve ekonomik kalkınmamız tçtn yeterli sayıda ve vasıfta 
ınsan g'ClcünO yetiştirmek. bu yeni sistemin amacını oluşturmuştur. 

Mesleki ve Teknik eğitim, bu .sistemde iki devre ortaöğretlm1n içinde yer al

mıştır. Bu şu ile birlikte ilkokuldan sonra ortaokul düzeyinde sayılabilecek 'kuru-

(55) Amtran Kurtkan Bllgiseven; Eğitim Sosyolojisi s. 328 
(56) MEB Yayınlan: 7. Milli Eğftlm Şurası 1st 1962 s. 134 
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luşlar çıraklık eğitim merkezlen olarak tekrar oluşacaktır. Mesleki ve teknik eği

tlın.1n tannnı ve amaçlan şöyle belirlenmiştir. 

"İkinci devre orta öğretim" 

a) Ortaokula dayalı genel olara.kl4-17 yaş grubundaki öğrencilere verilen 

genel, mesleki ve teknik eğitimin tümünü kapsar. 

b) Bütün Oğrencilert çeşitli programlarla ilgi, istidat ve kabiliyetlerine göre 

iş alanlanna, mesleklere ve yüksek öğretime hazırlar." 

c) Bütün öğrencilere ortaöğretlm seviyesinde asgari ortak bir genel kültür 

kazandım. onlara hem mesleki yetişmeleri için, hemde hayata uyabilmeleri için 

yararlanabilecekleri sağlam bir temel hazırlar. 

c) Birinci devrede temayül ve yetenekleri belirlemekle beraber ikinci devre 

başlarında pekçok çocuk henüz yollarını aramakta olduklanndan, öğrenctlerin 

ilgi, istidat ve kabiliyetlerirun daha belirgin olmasına fırsat vertr. İstekle yönele

bilecekleri çeşitli programlar için geniş seçim imkanları hazırlar. 

d) Yönelmede yanılmalan ve zaman kaybını önlemek, muhtemel gelişmele

re göre tekrar yöne1meyi kolay1aştınnak için dikey geniş yollan açar. (S7) 

Böylece mesleki ve teknik eğitim genel ortaöğretim bütünü içinde ortaöğre

Umin ikinci kadeınesınde sadece progr,ıımlanna göre diğer llselerden ayıran okul

lar haline dönüştlirt\lmO.ştü.r. 1974 - 1975 öğretim yılından iUbaren botun mes

leki ve teknik okullar, meslek lisesi adını almıştır. 

Halen uygulanmakta olan 2287 sayılı kanunun 9. Maddesi ile, 1739 sayılı 

kanuna göre hazırlanmış bulunur. "Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlan 

Yönetınellğt"nda mesleki ve teknik eğitim olrullannın amacı ve görevleri ilgili yô

netmeliğın 6. maddesinde şöyle belirlenmiştir. · 

a) Mesleki ve teknik ortaöğret.ım kurumlaruun amacı ve görevlen milli eğitl

mJn genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak. 

b) Bütün öğrencilere ortaöğretım düzeyinde bir genel kültür vermek sure

tiyle onların kişi ve topium sorunlarını, tanıtma, çözüm yollannı arama veyur

dun ekonomtk, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gü

cünü kazandırmak. 

(57) MEB Yayınlan. 8. Milli Eğitlm Şurası, 1st. 1971 S . .6.0 
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b) Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgili, beceri ve yetenekleri ölçü

sQnde ve doğrultusunda hem mesleğe, hem de yıiksek öğretlme ya da iş alanlan

na bazı.damak. 

c) İş ve hizmet alanlannın gereksinim1 olan orta düzeyde meslek elemanlan 

yetiştirmek. 

d) Çevrenin eğitim ve öğretim gereksinimi karşılamak okulda yapılan mes

lek eğitimin1 iş ve hizmet hayatının gerektirdiği şartlarda gerçekleştirmek, gerek

tiğinde bir kısmı derslerin endüstri iş ve hizmet kurumlarında yapı1masını sağla

makve çevre okul tşbirliğlııi kurmaktır. Bu amaçlar gerçekleştirillr ve bu görevler 

yerine getirilirken öğrencilerin istek ve yetenekleri ile toplumun gereksinmeleri 

arasında denge sağlanır. 

Madde 7- Mesleki ve teknik ortaöğretım k.urumlannın amacı ve görevlerine 

uygun olarak her meslek dalının özel amaçlan ve bu amaçları gerçekleştirecek 

derslerin çeşitleri , hedefleri ltonulan ve uygulamada göz önlinde bulunduracak

lan esaslar programlarla saptanır. (58) 

a) Dokuzuııcu Mllll Ejttlm Şurası 

9. Milli Eğitim Şurası'nda Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları, ortaokula 

dayalı. •öğretim süresi üç yıl olan, hayata veya iş alanlanna hazırlayan j>rogram

lann uygulandığı. lise ve dengi meslek okullan olarak belirlenmiştir. 

Meslek liselerinde uygulanan, hayata ve iş a1anlanna hazırlayan program

larda. btltun programlar içn ortak derslere ek olarak yeter ağırlıkta meslek ders

lerine ve seçıneli derslere yer verilmiştir. Buna göre Mesleki Teknik Eğitim amacı: 

al Bireylenn kendi ilgi, istidat ve kabiliyetleri ile kalk.mma hedeflert doğrul

tusuda bir işe girmeleri için gerekli temel bilgi, becert ve iş alışkanlıklarını ka-

7.alldırmak 

b) Yüksek teknik öğretim yapabilecek yeterlikte olanları bu kurumlara ha

zırlamak 

c} Bireyde, içinde yaşadıkları topluma sağlıklı uyum yapabilmeleri için ge

nel davranışlar geliştirmek 

d) Çalışan insan g(ıclinün teknelojik gelişmelere uyumunu sağlamak ve iiş 

(58} MEB Mesleki ve Teknik ôgretlm KurumJan Yönetmeliği Ankfllcl l 991 s. 3 



53 

içerisindeki etkinliğini yükseltmek için ileri meslek eğitimi yapmak olarak belir

lenmiştir. 

1975-1976 öğretim yılından itibaren 9. Milli Eğitim Şurası kararlan doğrul

tusunda çevre istek ve thtıyaçlan gözönüne alınarak üretıme yönelik yeni okul ve 

meslek bölümleri programları, okul-endüstri işbirliğinde ortaya konmuştur. Okul 

ile endüstrinin işbirliği içinde çalışmalanru güçlendimıek amacı ile çeşitli kuru

luşlarla proje ve protokollar yapılmıştır. (59) 

b) 10. Mllll Eğitim Şurası 

10. MlllJ Eğitim Şurası, 23-26 Haziran 1981 tarihleri arasında toplanarak 

"Türk Milli Eğitim Sistemi, bu sistemin bütünlüğü içinde eğitim programları ve 

öğrenci akışını dftzenleyen kurallar" konularını gönlşmüştür. (GO) 

Bu şurada "Yeni 1ürk Eğitim Sisteminin Kuruluş İlkeleri" arasında, siste

min her düzeyindeki mesleki ve teknik eğitime ağırlık verilmesi ele alınmıştır. 

Okul sJstemi, okul öncesi, temel ve orta ôgretlm olmak üzere üç kademesi içinde 

yerini alınıştır. 

10. ''Milli Eğitim Şurası" ile birlikte Mesleki ve Teknik Eğitimin amaç ve gö

revleri, genel ortaöğretımln görevleri şunlardır. 

a - Öğrencileri yükseköğrettme ve aynı zamanda çeşitli mesleklere hazırla

mak 

b - Öğrencilere diploma, sertifika ya da belge gerektiren bir meslek kazan

clımıak ve o meslek dalında yüksek öğretime hazırlamak 

c - Yaygın eğitim yolu ile bireylere bir meslek kazandırmak ya da onları bir 

mesleğe hazırlamak 

d • Her dftzeydeki kurumlarla işbirliği yapma ve imkanları birlikte kullan
mak (Sl) 

Mesleki ve Teknik eğitime yönelme ve programların bu yöne ağırlıklı olrak 

kaydınlınası bu şurada iyice belirgtnleşmtştır. 

Ortaöğretlmde, tek tip lise programlan esas ·aıınmakıa beraber, bazı mesle

ki ve teknik okullann programlarının geliştirileceği belirtilmektedir. Aynca, tek 

(59) Milli Eğlttm Bakanlığı Yayınlan: iV. Milli Eğitim Şurası s. 58 
(60) MEB Yayınlan, Milli Eğittm Bakanlığı Beyaz Kitabı. İstanbul, 1981 s. 10 
(61) a.g.e. s. 151-155 · 
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tıp lisede yıllara göre azalan orada. ortak genel dersler verilerek, öğrencileri, Eko

nomi, Teknik, Ticaret, Tarnn ve Hayvancılık Jle Genel Kültür bölümlerine aynl

ması istenmektedir. İşe, mesleğe, tekniğe yönelik dersler temel eğitfmtn dOrdün

cü yılından itibaren zamanla artan oranda uygulanılacağı bildirllmektedir. 

ngıli Şura'da, ortaôğretıınin fonksiyonlan da şöyle belirlenmiştir: 

1) Öğrencilerin Atatürkçü çizgide btitünleşmelertnı sağlamak 

2) Öğrencilerin İstidat ve yeteneklerini en son sınava kadar geliştirmek 

3) Çalışma hayatına orta nitelikl1 insan gücü yetiştirmek 

4) Yapıcı, yaratıcı, uyumlu ve gbiştmci yurttaşlar yetiştirmek 

5) Bilim ve teknolojide derinleşme sağlamak, yüksek öğretime hazırlamak 

6) Yaygın eğitimle organik ilişkiler kurmak 

Daha Oncek.1 şura toplantılarında, her derecedeki okulların amaçlan, ayn 

ayn belirlenmişken, bu Şura'da, amaçlar toplu olarak belirt1Im1ştir. Genel olarak 

orta öğretim okulları, mesleki ve teknik eğitime kaydınlma veya her türlü orta 

öğretim kurumundan mesleki ve teknik alanda faydalanma çalışmaları izlen

mektedir. 

13-14 Mayıs 1982 tarıhlerı arasında toplanan "Mesleki ve Teknik Eğitim il. 

Yüksek Danışma Kurulu"nda, mesleki teknik eğitimin kapsam ve amacı şöyle 
be1Jrtl1miştir. (62) 

"Mesleki eğitimi ve teknJk eğitlm içerisine alan ferdin kendisine, topluma ve 

mesleğine uyumunu, üretimde ve tuketJmde daha etkili ve ver1ınli olabilmesini 

sağlamayı amaçlayan bir eğitim" biçıını olarak ifade edtlmiştir. 

GOrO.lüyor ki, Mesleki ve Teknik Eğitime, sistemin bütünlüğü içinde gerekli 

önem ve değer verilmeyen bu konuda bir takım önlemler alınmaya geçte olsa 

başlanabilmiştir. 

Burada IX ve X şuralara yöneltilen eleştirilerden en tutarlı olanı h1ç şüphe

sız bu sahadaki çalışmalanyla da tanınan Amiran Kurtkan bilgiseven'indir. "Milli 

Eğitim Stratejimiz Nasıl Olmahdır" adlı kitaptaki şu satırlara dJkkat edelim. 

'1X. Şura'da tse çok yönlü liselerde mesleki ve teknik ve genel derslerin ya-

(62) l>Pr. Eğitim SektOrıl Raporu 1982 s. 449 
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tay geçişlere de imkan venle-rek okutulması esası getirilmtştir. Fakat Ont\·ersıteye 

geçiş sınavla olmakta ve öğrenci akışını düzenleyen kurallar arasında bir tezat 

göze çaIJ>maktadır. Çünkü bir taraftan kabilJyete göre yönlendtıilme esası getiıil

diğJ halde llse mezunlannm bütün branşlar ıçJn kanşık bir şekilde teste tabi tu

tularak üniversiteye kabul edilmeleıi esası muhafaza edtlmektedir. Çünkü lise

deki yönlendirme sadece tavsiye niteliğinde olup, mecburillk vasfı yoktur. 

X. Milli Eğitim Şurası'nda kalkınma ihtiyaçlanna göre 1nsan gücü yetiştir

me esası bir prensip olarak tespit edildiği halde, ara insan gücü ihtiyacının tat

mtnı.n1 dikkate almayan yüksek tahsile yönelıne eğilimini frenleyecek bir tatbiki 

çare düşünülmüş değildir. (63) 

Diğer bir kitabında da diğer şuralan- şu şekilde değerlendirmiştir. "Ara in

san gücü problemini halletmek üzere bu meselenin ele alındığı Milli Eğitim Şura

sı XIII. Şuradır. Bu şurada yaygın eğitim konusu ele alınmıştır. Pek çok Ontverst

te'run yetişkinlerin eğitlmf konusunda hemen hemen hJç ro1 oynamayışları gerçe

ği karşısında, Şura'nın toplanması zarureti hasıl olmuştur. Keza, İlkokuldan 

sonra eğitime devam edememiş insanların hayata hazırlanmaları konusunun 

halline yarayacak pratik tedbirJer de Şura'da müzakere edilmiştir. Böylece, 

yaygın eğitim yapacak kurumların karştlaştıklan güçlüklerin ha1li meselesi ince

lenmiştir. Şura, mesleki yaygın eğitim konusunda piyasaya yönelik temel meslek 

eğitiım verecek kurumların gelişmem:tş ve Orgütıenmem1ş olmasından doğan ihti

yacın bir neticesidir. (64) 

Yine burada Milli Eğtimin olsun Devlet Planlama Teşkilatı'run hazırladığı 

plan ve hedeflerin niçin gerçekleşmediğini ve kuralların neticeye ulaşamamalan

nın temel sebebine işaret edilmektir.C66l Çıraklık eğitim merkezlerinin ve çok 

yönlü liselerin açılması tekbaşına yeterli değildir. "Eğitim sistemimizin memleket 

ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi meselesi şuralarda ve plında alınan kararlara 

bir taraftan MJlli Eğitim otriteıertnın ve diğer taraftan da halkın uymasıyla hale

dilebilecek bir meseledir. Resmi kararlann müzakereleri ile tatbikatı arasında ve 

resını kararlarla halkın eğitime yönelik tutumları arasında bir uyum yoksa, 

memlekette işleyiş bütünleşmesi gerçekleşemez. Halbuki, maddi ve manevı bü

tün hazinelerimizin anahtarlarını bu haztnelert gerektiği gibi kullanabilecek ne

sillere teslim etme görevini üstlenecek sektör eğitim sektörüdür. Bu sektörün 

kendinden beklenenleri verebilmesi ise bu işleyiş bütünleşmesine bağlıdır. 

(63) AKurtkan Bflglseven; Mtllı Eğltım StratejbnlZ Nasıl Olmalıdır? s. 81 
(64) AKurtkan BılgJseven; Eğitim Sosyolojisi, s. 329 
(65) Endüstıiyel Teknik Öğretimde Gelişmeler Ankara 1988, s. 40 
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2) Mllll Ktilt'iir Şurası Tavsiyeleri 

a) Sanayi Gençliği ve Ktiltttr 

Toplam genç nüfus tçtnde (1980) DİE verilerine göre (12.253.562) çalışan 

gençlik kesiminin {6780345) oranı% 52.2'dir. 1980 yılında çalışan gençlik içinde 

tanın kesiminde çalışan gençlik (12-24 yaş) oranı % 63.6'dır. Geri kalan % 

36.2'lık bölüm memur olarak çalışan gençlik ile işçi olarak çalışan gençliği teşkil 

etmektedir. 

İmalathane, fabrika, tamirhane vb. yerlerde işçi statüsünde çalışan gençli

ğin mesleki, eğitim, iş ve işçi sağlığı ücret, iş güvenliği, fiziki güçlere uygun işte 

çalıştınlmalan, sosyal güvencelertnın tam sağlanmamış olması gibi çeşitli sorun

lan bulunmaktadır. 

Bunun yanında gençliğin kültür hizmetlerinden yeteri kadar faydalanama

ması, onlann milli kültür ile techiz edilememesi gibi sorunları bulunmaktadır. 

Atatürk ilke ve tnkılaplanna bağlı, çağdaş uygarlığın gereklerine ve demok

rasi bilinctne sahip ekonomik ve sosyal hayatın icaplarına ayak uyduran milli ve 

manevi değerleri koruyup geliştiren Türklük şuuruna sahip mutlu bir çalışan 

gençlik yetiştirmek geleceğimiz için şarttır. 

Özellikle sana)1 kesiminde çahşan gençlikle ilgili kültür meselesinde alınma

sı gereken tedbirler şunlar olmahdır: 

1) Çalışan gençlere 1Ürkiye'yi kalkındırmanın niyeti ve ideali kazandınlmalı

dır. 

2) Çalışan gençlerin, hem çalışıp hem de kültür etkinliklerinden faydalana

bilmeleri konusunda gerekli tedbirler ahnmalıdır. 

3) Çalışan gençliğin okuma ve araştırma faaliyetlerini teşvik edici tedbirler 

abn:malıdır. Bütün kurum ve kuruluşlarda kütüphane ve benzeri eğitim bırtmlerı 

irurulmahdır. Bunun için her türlü yasal tedbir alınmalıdır. 

4) 8anaytde çalışan gençliğin yapacağı her türhl araştırmalar kurumlannca 

desteklenmelidir. 

5) Radyo, 1V ve diğer kitle iletişim araçlarıyla çalışan gençlJğe eğitim, mtlzik, 

balkoyunları, tiyatro, sinema vb. konularda milli yayınlar yapıhnalıdır. 
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6) Yine 'IV ve kitle ileUştın araçları lle moral değerleri bentınsetlci sosyal ve 

kültürel programlar hazırlanmalıdır. 

7) Sanayide çalışan gençliğin kamu, kurum ve kuruluşların dinlenme tesis

lerinden ve kültür imkanlanndan faydalanmaları temJn edilmelidir. 

8) Gençlik merkezlerinin sayılan artırılmalı, buralardan sanayide çalışan 

gençler faydalanmalıdırlar. 

9) il Merkezlerinde "Gençlik Kültür ve Sanat Siteleri'' kurulmalıdır. 

ı OJ Sanayide çalışan gençlik kültür faaliyetlerinden (Tiyatro, Opera, Korolar 

vb.} tndJrlmli faydalanmaları sağlanmalıdır. (66) 

11) Çalışan gençliğin dinlenmesine ve boş zamanlanm değerlendirmesine 

destek olacak, tatillerini geçirecek "Gençlik Evleri" ve "Kır Konaklar" kurulmalı

dır. 

12) Organize sanayi bölgelerinde (Mesela Ostinı gibi) kültur merkezlerinin 

kurulması mecburi olmalı, buralarda çok amaçlı salonlar, kültür tesislert yapıl

malıdır. Bu konuda yasal düzenlemeler yerine getirilmelJdir. 

13) Kalkınma planlan. part.1 programlan, icra planlan ve yıllık uygulama 

programlannda çalışan gençliğin kultür ihtiyaçlannın giderilmesine ilişkin tedbir 

ve uygulamalara yer verilmelidir. 

14) Sanayi kuruluşlannın kultüre katkılarını sağlamak için vakıfkunnalan

nın teşvik edilmesi sağlanmalıdır. 

b) Ortak Kararlu: 

n. Yıllık kültür şurasında alınan ortak kararlara goz atacak olursak orada 

şu maddelere rastlarız. 

Kültür bütünleşmesinde ihtiyacı duyulan yem düzenlemeler (teşkilat-mev

zuat, mekan) kısmında alınan kararlar şunlardır: 

- Organtze. sanayi bölgelerinde (mesela Ostlm gibi) kültür merkezlerinin ku

rulması mecburi olmalı, buralarda çok amaçlı salonlar, kultiir tesisleı1 yapılmalı-

66) T.C. Kruttlr Bakanlığı, Araştırma Pta.nlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı (5-8) 
Aralık 1990) 2. Milli K1lltür Şurası Blldirtlert 1. Cilt Ankara 1990 s. 231 
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- Sanayi kuruluşlarının kültüre katkılarını sağlamak için vakn kurmalannın 

teşvik edilmesi sağlanmalıdır. (67} 

3- Mesleki ve Tekilik Eğltlm be bgui çıkartılan 
Mevzuatlar 

A) Borçlar Kanunu: Cumhuriyet devrtnde işyerlertnde mesleki eğitimle ilgili 

kanun hükümleri, İsviçre Medeni Kanunundan Türk hukukuna aktarılan metin

lerde görmekteyiz. 

8 Mayıs 1926 tarth ve 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun hizmet akdine ilişkin 

hükümlerinde çıraklık aktivttede aktif yapılmaktadır. Kanunda hizmet akdi hak

kındaki hükümlerin kıyasen çıraklık akdine de uygulanacağı belırtilmektedir . 

Kanuna göre, çıraklık aktinin vücut bulması için işverenle çırak veya temsilcisi 

arasında bir çıraklık mukavelesinin yapılması şarttır. Kanunun 3. maddesinde, 

çırağın eğitimi ile ilgili olarak "çıraklık mukavelesinde, usta, çırağa sanatı olan 

dikkat ve itinası ile öğretmeye mecburdur. Usta çırağın mecburt derslere devamı

na nazerat ve mesleğine aıt mekteplere ve kurslara gttmest ve çıraklık imtihanla

rına iştirak eylemesi ıçın lüzumu olan zamanlarda müsaade etmekle mükelleftir" 

denmektedir. 

Borçlar Kanunu çıraklık mukavelesi ise mesleki eğitime ilişkin önemli hu
kGmler getlrmektedtr. Ancak o tarihte ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve eko

nomik ve kültürel durum bu htikümlerın uygulamaya konmasına imkaıı verme

miştir. 

B) Sümerbank Kuruluş Kanunu: 

Sümerbank 3 haziran 1933 tarih ve 2262 sayılı kuruluş kanununda, kuru

mun girişeceği çalışmalara değinilmekte ve mesleki eğlU.mle ilgili bazı esaslar 

konmaktadır. 

Kanunun 2. maddesinin d fıkrasında Sumerbank'ın mesleki eğitime ilişkin 

gôrevlert "memlekette ve kendi fabrikalarına lüzumlu olan usta ve işçileri yetlş

ttmıek üzere mektepler açmak ve sanayi mühendis ve mütehassıs yetiştirmek 

içJn dahildeki yüksek mektepler de talebe okutmak veya bu maksatla iktisat ve

kaletince açılacak mekteplere yardım etmek ve ecnebi memleketlere talebe \re 

611 T. C. Kültiir Bakanlığı 2 Milli Kültıır Şurası GöruşmeJer, Rapor ve Sonuç Bildtrf.lert II. 
Cilt Ankara 1990. s. 110 
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stajyer göndermek olarak gösterilmtştlr. 

Sümerbank'ın bu sahadaki çalışmaları kuruluş kanunlanna uygun olarak 

tamamen yerine getirilememiştir. Fakat kendi bünyesinde çalışanlar için çeşitli 

kurs ve çalışmalan yürütmüştür. 

C) Sınru Müesseselerde ve Maden Ocaklannda Meslek Kursları açılmasına 

dair kanun: 

17 Haziran 1938 tarihinde sınat müesseselerde ve maden ocaklannda mes

leki kurslar açılmasına dair konunun kabulü ile tşyerlerinde mesleki eğitimi dü

zenleyen ilk kanun yürürlüğe girmiş olmaktadır. Bürolar da çalışan memurlar 

hesaba katılmaksızın istihdam edilen müstahdem ve işçiler, sayısı yüzden fazla 

olan maden ocaklanyla Teşvik-1 Sanayi Kanunu'nda tanımlanmış smru kuruluş

larda çırak, kalfa ve ustaıann mesleki bilgilerini artırmak için kurslar açılması 

mecburidir. Kanunun 3. maddesine göre "açılacak kurslarda eğitim, çalışma sa

atleri dışında ve haftada en çok altı saattir. Kursa devam edenler kurs sonunda 

sınava tabi tutulurlar. Sınavda başan gösteremeyenler, o kuruluşta çalışmaya 

devam ederlerse sonraki kurslara devam etmeye mecburdurlar. Kursların eğitim 

masrafları, kursların açıldığı müesseseler tarafından karşılanır. 

Kanunun diğer maddelerinde konunun işleyişini temin için bazı cezai müey·

ytdeler getirilmiştir. Kanunun 6. maddesine göre kurslara devam mecburıdir. 

ôzürsüz olarak kursa gelmeyenlerin her gelmedikleri gün için ücretlerinin yansı

m geçmeyecek kadar bir kısmı kesilir. Bir ay içinde beş defa kursa devam etme

yenlerin de tşlerıne son verilir. Kanunun 7. maddesine göre kurs açmakla so

rumlu olup da açmayan müesseseler para cezasına çarptınhrlar. 

Bu kanunun da uygulaması çeşitli nedenlerle başanb olamamıştır. 3308 sa

yılı kanun çıkıncaya kadar bu kanunla işler yüıiitülmeye çalışılmıştır. 

Bu kanun daha sonra çıkan bazı nızamnamelerle açıklık kazandınlmaya ça

lışılmıştır. "Sınat Müesseselerinde ve Maden Ocaklarında Mesleki Kursları açıl

masına dair Nızamname'de tşyerlerinde açılacak meslek kursları sanat nevilerine 

göre en az bir sene ve en fazla üç sene kalfa ve usta kurslan da en az altı en çok 

on.tki ay devam eder." Kurs programlarının esası mesleki bilgi dersleri olacaktır. 

Mesleki bilgilere aynlacak kurs saatlerinin en az üçte t.k:isi müessesenin iş mev

zuu Jle doğrudan doğruya ilgili olan teknolojik dersler ve geriye kalan _saatlerde 

genel meslek b1lgis1 dersleri verilecektir. Nizamnamenin 13. maddesine göre 
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''kurs açmakla yükümlü bulunan her müessese sahibi, bu ruzamnamedeld bellr

tllen esaslar içinde, müessesesinde açılan kurslarda uygulanacak bir ders müf

redatı programı hazırlayarak en geç bu nızamnamen1n yiirürlük tarihinde iki ay 

sonra tkttsat vekaletine gönderir. Müessese sahibi mt1fredat programını bu müd

det ıçınde göndermezse iktisat vekaleti tarafından hazırlanarak gönderilir. Mües

sese sahibi gönderilen programı aynen uygulamakla mükelleftır. 

Bu nizamname ile birlikte kurslara devam etmenin gerekliliği ve zorunlulu

ğu bir kez daha belirtilmesi Kurslara devam edenler kursu bitirmelerini izleyen 

on beş gtln içinde teorik ve pratik bir sınav geçirirler. Sınavlarda haşan gösteren

ler iktisat vekaletince düzenlenen, Omeğtne göre hazırlanan ve mahallin en bü

yük mülki amiri tarafından_ onaylanan çırak veya kalfa veyahut kurs ehliyetna

mesi alırlar. Sınavlar ders öğretmeni, fabrika mümessil ve sınai müessese veya 

maden ocağının bulunduğu yerdeki Milli Eğitim ve İktisat Vekaletinin temsilcile

rtnden ve bunların en büyük mülki amirlerinin mükafatı ile seçecekleri birer 

üyeden meydana gelen bir komisyon tarafından yapılır. 

Çırak, kalfa ve ustaların gördükleri eğitimden sonra sınav sonucu elde ettik

leri belgelerin iş piyasasında çok geçerli olmaması da çalışanların bu tür eğitime 

ilgisini azaltan faktörlerden biri olmuştur. İlgili bakanlıkça hangi iŞyerlertnin bu 

kanunun kapsamına gireceğinin tesbit edilebilınesi için iki değiş~ ölçü kabul 

ecUhniştlr. Bu kanuna tabi olmak için maden ocaklarında çalıştırılan tşçı sayısı

nın yüzden fazla olması şart koşulmuştur. Burada şuna işaret edelim. 3308 sa

yılı kanundan bahsederken bu hususa değinmekle beraber bu sayı 50'ye indiril

miştir. Sınai müesseseleri Teşvtk-t Sanayi Kanunu kapsamına giriyor iseler bu 

kanunun da kapsamı içine giımektedirler. 

15 Haziran 1927 tarihli ve daha sonra 1933 yılında tadil edilen Teşvtk-i Sa

nayi Kanunu kapsamına gtren tşyerlert şunlardır: 

1) KullandıkJan asgari muharrik güç on beygir güeü olan ve yılda 1500· iş

gdmi ücret ödeyen işyerletJ, 

2) Yukandaki şartlardan yalnız birini yerine getiren ve 1 O kişiden fazla işçi 

çalıştıran tşyerlert, 

3) KuDandıklan muharrik giiç on beygirden az olan ve fakat 750 işgfuıü de

ret Meyen işyerlert, 

4) Halıcıhk. trikotaj, dokuma gibi iş kollannda belirli bir yerde topluca işçi 

çalıştıran tşyerlert, (SS) 

8f.l M.E.B.: Çıraklık Eğitimi ve Yapdan Çalışmalar Ankara 1987, s. 11 
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Gönlldüğü gibi Teşvik-i Sanayi Kanunu çok az sayıda işçi çalıştıran işyerle

rini de kapsamı tçıne almaktadır. Bu durumda bu tşyerleri 3457 sayılı kanunun 

kapsamı içtne alınmış olmaktadır. 

D) 2089 Sayılı "Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu 

17.6.1938 tarih ve 2059 sayılı "Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu" 2089 sayılı 

konun çıkış nedenlerinden başlıcası bundan önce çıkarılmış bulunan 3457 sayılı 

kanunun yürütülmesinde aktif rol olmllardan ziyade işletmeye ve işletmenin 

mesleki -eğitim yaptırması esasına müsteniddir. 

20.6.1977 tarihinde kabul edilmiş olan 2089 sayılı "Çırak, Kalfa ve Ustalık 

Kanunu" bu alanda atılmış önemli bir adımdır. (5 Temmuz 1977 tarih ve 15987 

sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

2089 sayılı yasa, çırak ve kalf alann eğittmınJ ışyen ile ortaklaşa yapmaları 

ilkesini getirmektedir. işyeii sahibi ya da ustası pratik eğitimi Milli Eğitim Ba

kanlığı da teorik ve teknik eğitimi yapacaktır. Böylece çırak ve kalfaların yetişme

leri, çalışma hayatını tanımaları, işyerlerinde sağlıklı insan ilişkilerinin geliştiril

mesinin önemlııi iyi kavramaları sağlanacaktır. 

Çırak, kalfa ve Ustalık Kanunu, 52 maddeden oluşan altı bölümden ve dört 

geçici maddeden meydana gelmektedtr. 

Kanunun Kapsamı: 

5017 sayılı yasaya tabi işyerlert (esnaf ve sanatkarlar ve 5590 sayılı yasa ile 

kurulmuş olan mesleki teşekküller kayıtlı (ticaret ve sanayi odaları) işyerleri ile 

bu tşyerlertnde çalıştırılan çırak, kalfa ve ustalar bu yasa kapsamına alınmıştır. 

Devlete bağlı kurumlarla. kamu iktisadi teşekkülleri kendi bünyelerinde çırak 

okunan açabilirler. Bu okullarda uygulanacak yönetmelikler Milli Eğitim Bak.an

lığı ile ilgili kuruluş tarafından müstereken hazırlanır. 

Kanun yürürlüğe girdikten sonra bile çeşitli aksaklıklarla karşılaşılmıştır. 

Bunlar başta çırak sözleşmesindeki tarafların değişmesi ve Borçlar Kanununa 

göre sözleşme taraflar çırak ve iş sahibidir. Bu yasada taraflar çırağın velisi veya 

kanuni temsilcisi ile işyeri sahibidir. 

Bu kanun kapsamı itibarıyla tezin bütunh1ğünıl ihtiva etmemesi ve tezimiz

de ağırlık konusu olan endüstri meslek lisesi öğrencilerinin işletme eğitimlerini 

tlgilendinnediği için konunun diğer hüküm ve bölümleıi istisna tutularak ilzerin

de durulmamıştır. 

Aynca bu kanun uygulamalarda görülen aksaklıklar yüziinden kamın bub1-

nüyle yeniden düzenlemeye tabi tutulmuştur. Kanunun yeniden düzenlenıneslılJ 

gerektiren başlıca sebepler şunlardır: 
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- Kanun maddelerinin anlaşılmasında ve uygulanmasında güçlüklerle karşı-

lanmaktadır. 

- Kalfalann ve ustaların eğttim.J konusunda yeterlı açıklık yoktur. 

► İmtihan komisyonlarının teşkilinde güçlükler vardır. 

Kurumların çıraklık eğitiminin gelişmesi için sağlayabilecekleri ayni ve 

nakdi yardımların kabul edilmesi ve kullanılması bir esasa bağlanmamıştır. 

- Çırakların iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalıklara karşı sigorta 

ettirilmesinde güçlükler ortaya çıkmıştır. 

- Çıraklığa g:iiiş yaşı 1475 sayıh iş kanununundaki yaş esas alınarak düzen

lenmiştir. 

- Çırakların tşyertndeki eğitimiyle ilgili denetim belirgin değildir. 

- Kanun hükümlerine aykın davranışlara venlen cezalar caydırıcılığını kay-

betmiştir. 

- Geçici maddelerin uygulanmasında güçlükler ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca 1938 yılında çıkarılan 3457 sayılı Kamın ile 2089 sayılı kamın farklı 

uygulamalar getırmış olmakla btrlJkte ikisi de yüıürlükte kalmıştır. Bütün bun 

lar 2089 sayılı kanunun da bir önce düzeltilmesini mecburi kılmıştır. 

3308 sayılı kanunun çıkış nedenleri: 

Türkiye'de bugün ilkokuldan sonra eğitime devam etıntyerek çalışan nüfu

sun 4 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Hiçbir mesleki kalifikas

yonu olmayan bu nüfusun; bir yönü ile meslek sahibi yapmak, diğer yönden ça

lıştıklan tşyerlertndeki utetlınin verimini ve kalitesini yükseltmelerini sağlamak 

-üzere, mesleki bilgi ve beceri kazandırıcı kurslarla eğitilmesi zarureti ortaya çık

maktadır. 

Bugün gelişmiş ülkeler, her seviyede yetişmiş insan gücünün önemini za

manında kavrayarak işçiden en ilen seviyedeki mühendise kadar tum teknik in

san gücünü yetıştinneyt düzenleyen kanunları 30 yıldan bu yana çıkarıp uygula

maktadırlar. Böylece istenen ışı. belirli kalite ve sürede yapabilmeyi başaran 

meslek elemanlarını gereken sayıda yetışttrm1şler, bunun sonucu olarak da üs

tim bir üretim potansiyeli meydana getirmişlerdir. 

İş hayatımızın ihtiyacı olan nitelikl1 ınsan gücünü yetiştirmek üzere; 

- Mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlanndakl öğrencilerin becert eği

timlerini işyerlertnde yapmalan, 

- Öğretmenlerin işyerlertnde, mesleki bilgi ve becerilertni artırıcı inceleme ve 

araştırma yapmaları, 

- Öğretmenlerin, tşyerlerinde, mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı inceleme ve 
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araştııma yapmalan, 

- işyerlerinde kendi olanlarında yetişmiş oJan usta öğreticilerin eğitim ele

manı olarak görevlendirilmeleri, 

- Çıraklık, mesleki ve teknik eğitim fa.aliyetlertnın düzenlenip, yürütülmesin

de gerekli kurullann teşekkülü, 

- ôzel ve kamu işyerlerintn kendi personelin1n bilgi ve becerilerini artırarak, 

mesleki geHşmeJennt sağlamak amacıyla h1zmetiçi eğitim yapmak üzere sorumlu 

tutulmaları, 

- Çıraklık, mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarının görev olanının 

genişletilerek işyerlerine kadar götüıiilmesi, 

- Kamu ve özel ışyerleri ile eğitim lcurumlarmm fertlere bir meslek kazandır

mak amacıyla mesleki kurslar düzenlemeleri ve teknik eğitim faaliyetlertnin yü

rütülmesinde karşılaşılan en biiyiik problemlerden btnsı de yeterli finansman 

sağlanamamasıdır. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında da bu problem dikkate alınmış, bu 

amaçla fon kurulması hükmü getirilmiştir. 1986 uygulama programında da bu 

hüküm yer almıştır. 

Fonu faaliyete geçirilmesjy)e, örgün çıraklık ve yaygın eğitim yoluyla mesleki 

ve teknik eğitimin yaygınlaştınıması, yetiştirilen insan gücünün sayı ve kalite 

olarak artınhnası, çıraklık, örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitimin bütün ola

rak desteklenip geliştirilmesi sağlanacaktır. Bu suretle ülkemizde çıraklık ve 

mesleki eğitimin finansmanına yeni bir boyut kazandınlacaktır. 

Mesleki ve teknik öğretimi, gerçek iş ortamı içinde geliştiımek, eğitim perso

nelliıtn tşyertnde bilgi ve tecrübelerini artırmak eğitim için işyennde görevli usta 

öğreticilerden faydalanmak; bu meslek edinmek, mesleğinde gelişmek veya mes

lek değiştirmek isteyenlere imkan sağlamak üzere yeniden kanuni bir düzenleme 

yapılması wrunluluğu doğmuş ve bu amaçla "Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu 

Tasarısı" hazırlanmıştır. 

Genel gerekçesi yukanda verilen tasan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 5 

Haziran 1986 tarihinde görüşülmüş oylamada hiç red oyu kullanıhnaksızın ka

bu1 edilmiş ve 18 Haziran 1986 tarih ve 19139 sayılı Resmi Gazete'de yayınlana

rak ytlrürlüğe girmiştir. (69) 

E) 3308 sayılı kanunun muhtevası ve başlıca özellikleri: 

Kanun, altı kısım içinde toplanan 46 madde ile 7 geçici maddeden oluşmak

tadır. 

Bu kanun ile mesleki ve teknik eğitimtmtz yeni bir yapıya kavuşturulmuş-
69) Ekinci ag.e. s. 75 
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tur. 
Mesleki ve teknik eğitim sistemi burada üç kısımdan meydana gelmektedir. 

- Çıraklık eğit.im! 

- İşletmelerde meslek eğitimi 

- Meslek kursları 

n Çıraklık Eğltlml Ue llgill tartlar 

Çıraklık eğitiminin amacı, 1ürk Milli Eğitimin genel amaç ve temel Ukelertne 

uygun olarak, örgün eğitim kurumlarının çeşitli kademelertnden ayrılan veya 

belli bir kademesinden sonra öğretime devam etmeyip meslek öğrenmek için bir 

tşyerinde çalışan, en az ilkokul mezunu ·olup, 19 yaşından gOn almamış, gençle

rin pratik ve teorik eğttirolertnın bir programa göre yapılmasını sağlayıp onları 

kalifiye eleman olarak yetiştirmektir. 

Çıraklık eğitim sistemimizdeki ilk kademe aday çıraklıktır. 

Aday çıraklık: Kanunun 3. maddesinde aday çırak şöyle tanımlanmıştır: "Çı

raklığa başlama yaşım doldurmamış ve çıraklık döneminden önce kendisine iş

yeri ortamı tanıtılan, sanat ve mesleğin önbilgileri verilen kişidir." 

Kanunda çıraklık yaşı 13 olarak tespit edildiği içtn ilkokulu 12 yaşında biti

ren bir çocuk, bir yıl süre ile aday çırak olarak çalışabilecek. bu dönemde ışyeri 

ortamını tanıyarak, sanat ve mesleğin ön bilgilerini edinecektir. Ancak çırak ola

btJmek içtn; adayın çıraklık döneminden geçme zorunluluğu yoktur. Buradaki 

anıaç. 13 yaşını dolduruncaya kadar çocuğu, mesleğe hazırlamaktır. Nitekim 9. 

maddede "İlkokulu bitirmiş olanlar, bir mesleğe hazırlık amacı ile, çıraklık döne

mine kadar tşyerlerinde aday çırak olarak eğitilirler. Burada dikkat çeken husus 

çıraklar için sözleşmeden bahsedilirken aday çırak tçtn bu hususdan söz edihne

mektedir. {m.13/ 1) Fakat 13 maddenin 11 fıkrasında bunun aksi ifade edilmiş 

.ve "İşyeri sahibi, aday çırağı ... çalıştırmaya başlamadan önce bunların velisi veya 

vasisi... ile yazılı çınık1ık sözleşmesi yapmak zorundadır" denilmiştir. 

Aday çuak da, çırak gibi öğrenci statüsüne sahip olarak öğrencilik hak1ann

dan yararlanacak; mesleğin Ozelliğiiıe göre genel ve meslek eğitime tabi olacaktır. 

(M.11-12) Aday çırak çalıştıran işyerlerinde de ~usta öğretici'' bulundurma şartı 

aranacak (m.25}, aday çıraklara da ücret ödenecek (m.25/1} bazı sosyal güvenlik 

haklarından yararlanacaklar (m.25/IV, V) her yıl tatil aylannda bir ay ücretli izin 

hakkına sahip olacaklardır. (m.20) Bu hakların kapsamı aşağıda çıraklık statılsü 

incelenirken izah edilecektir. Aday çıraklar içinde sözleşmeye gerek vardır. Zira 

işyerinde güvenliği açısından bu gereklidir. 
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2) Çıraldık 

Kanwıun 3. maddesine göre "Çırak, çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir 

meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklanru ış içeri

sinde geliştiren" kişidir. (m.3 c}. Çırak için sözleşme gördüğü açık bir şekilde be

lirtilmiştir. Nitekim, ayın konunun 13. maddesinde tşyeri sahibinin, çırağı çalış

tırmadan Once çırağın velisi veya vasisi veya reşit ise kendisi ile yazılı çıraklık 

sözleşmesi yapmak zorunda olduğu açıklanmıştır. (M. 13/ 1, m 
a) Çıraklık Şartlan: 

3308 sayılı kanunun 10. maddesine göre çırak olabilmek için: üç özelliğe 

sahip olmak gerekir. Bunlara 13 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün alınamış 

olmak, en az ilkokul mezunu ohnak ve bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesle

ğin gerektirdiği işleri· yapmaya uygun" olmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ağır 

tehlikeli veya özellik arzeden mesleklere alınarak çıraklann öğrenim ve yaş duru

munu, ilgili kuruluşların gôrüşt1nü olarak ayrıca belirleyecektir. 

b) Çırağın Öğrencilik Niteliği (M.11) 

Gerekli şartlara sahip olan çırakla, tşyeri sahibi arasında çıraklık sözleşme

sinin yapılması ile birlikte, çırak öğrenci statüsünll kazanmaktadır. (M.11) Böy

lece btr yandan çıraklar diğer işçilerden, özellikle çocuk işçilerden aynlmakta, 

öte yandan da, öğrencilik haklarından faydalanmaktadır. Bu husus kanunda 

açıkça ifade edilmiştir. örneğin çıraklara öğrenci kimlik kartı verilecek ve diğer 

6ğrencilerın sahip olduğu avantajlara, çıraklar da sahip olacaklardır. 

c} Çıraklik Sözleşmesi (M.13) 

507 sayılı kanuna tabi esnaf ve küçük sanatkarlar, yanlarında çırak çalıştı

rabilmek tçtn, kesJnlikle çıraklık sözleşmesi yapmak zorunda kalacaklardır. 13-

19 yaş arasında çalıştırılacak çırakların, sözleşme ile Jse alınmaları Bakanlıkça 

tespit edilecek illerde ve meslek dallarında sözkonusu olacaktır. Çıraklık sözleş

mesinin "çalıştınhnaya başlamadan önce" yapılmasının zorunlu olduğu kanunda 

ongönllmtlştür. Bu zorunluğa uymayan fşyerı sahiplerine, aynı kanunun 41. 

maddesi uyarınca önce ihtar cezası verileceği, ilıtann tebliğinden ttlbaren 10 gün 

içinde yükümlülüklerini yerine getımıeyenlere ıse, asgari ücretin btr aylık tutarı

nın 2/3'si kadar para cezası uygulanacağı öngörülmüştür. (M.41, II, IV). Fiilin 

tekıan halinde, bu ceı.anın iki kalına çıkan1acağı, ftilJn sürmesi halinde ise mes

lekten geçici men cezası verileceği de aynı maddede hükme bağlanmıştır. 

(M.41/IV, VII) 

Çıraklık sözleşmesi işyeri ile, çırağın velisi veya vasisi arasında yapılacaktır. 
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Yine burada yeni çıkan kanunda çıraklık sözleşmesinin hangi hallerde ta

raflarca feshedileceğine dair aynnWı hükümlere yer verilmemiş, bu hususta ge

nel hükümlere de bir atıf yapılmamıştır. 

Bunun dışında sağlık durumunun gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yap

maya uygun olduğunun hekim raporu ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Daha 

sonra kanuni prosedürün gerektirdiği çeşilli evraklar tamamlanıp ilgili birimlere 

gönderilir. 

d) Çıraklık Süresi: 

Çıraklık döneminin amacı, kişiye mesleği ıle ilgili temel bilgi, beceri ve iş 

alışkanlıklarını kazandırmaktır. 

3308 sayılı kanun ile çıraklık eğitimi kapsamına alınabilecek meslek dallan

na bir sınırlama getirilm1ştir. Kanunun 14. maddeSinde çıraklık süresinin 3-4 yıl 

olacağı hükmü yeralmıştır. Buna göre, temel bilgi ve becerilerin meslek dallan çı

raklık eğttimi kapsamına alınabilecektir. Daha kısa surede öğrenebilecek ayak

kabı tamJrcillği, bislklet tamirciliği, anahtarcılık gibi meslek dallan çıraklık eJ iti

mi uygulamalanrun kapsamı dışında bulunmaktadır, (70} 

e) Çıraklık sözleşmesinin fesih ve usulleri: 

Kamında öngörulen çıraklık sisteminde çırak veya velisi veya vasisi ile tşyert 

sahibi veya vekili arasında bir sözleşme akded1hnesı gerekir. Çıraklık sözleşmesi 

aşağıdaki rollerde sona erer. 

- Deneme dönemtnde, taraflann rızasıyla, 

- Çıraklık süresinin tamamlanmasıyla, 

- İlk kalfalık imtihanını izleyen ikinci kalfalık imtihanının tamamlanmasıyla, 

- Çırağın sözleşme süresi içinde reşit olması halinde. çırağın rızasıyla 

- İşyert sahibinin değişmesi halinde yeni işyert sahibinin aynı mesleği sur-

dürmesi halinde ve sözleşmenin devanı etmesini istemesi halinde sözleşme sona 

erer. 

Fesih halinde çırağın önceki çalışmalan geçerlidir. 

1} Çıraklık Eğitimi: 

Çıraklık eğitimin1n amacı, çeşitli nede.nlerle örgün eğitim kurumlarının çe

şitli kademelerinden ayrılan veya belli bir kademesinden sonra öğretime devam 

etmeyip meslek öğrenmek tçin bir tşyerinde çalışan gençlerin pratik ve teonk eği

timlerinin bir programa göre yapılmasını sağlayıp onları kalifiye eleman olarak 

yetiştirmektir. 

3308 sayılı kanun bir yandan çıraklık eğitlminin nasıl yapılacağını düzenle-
70) Türktye'de Mesleki ve Teknik Eğit.tın, Tılrk-Alman Mesleki Eğitim Semineri, Ankara 

1981 - s. 13 
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miş, öte yandan da bu eğitimi yapacak kişilerde .bazı özellikler aramıştır. 

Aday çırak ve çıraklar eğitimlerini sözleşme iroı.aladıklan işyennde yaparlar 

ve bu eğitim 11 ay devam eder. Teorik eğit.im amacıyla haftada bir giin ücretli 

izin verilir. Adaylar için bu bir günlük eğitimde % 50 genel bilgi % 50 meslek 

derslen verilir. Çıraklar için bu teorik eğitim.in yaklaşık % 30'u genel bilgi dersle

ri% 70'1 meslek dersleridir. Teorik eğitim süresi de haftada 8-10 ~aattlr. 

g) Usta öğretici bulundurma şartı (M.15) 

Yeni hazırlanan bu kanunda getirilen en önemli yeniliklerden birisJ de her 

kademedeki meslek eğttıminde usta öğreticiler bulundurulmasını öngörmesidir. 

Usta Oğreticinin yetiştirilmesi için yapılan kanuni düzenlemelerle bu ihtiyaç mev

cut ustalardan tstif ade edilerek onların bu işle görevlend1rilmesi sağlanmıştır. 

Kamımın tsabetlJ olduğu yerlerden birtsi de budur. 

h) Çıraklann ücret, sosyal güvenlik ve izin hakları: 

Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğtt1:m1 gören öğrenciler çalıştıkları 

tşyerlerinden yaşlanna uygun asgari ücretin en az o/o 30'u kadar ücret almakta

dırlar. Aynca bunların iş kazası ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortası prim

leri devletçe ödenmektedir. Bu çok önemli bir gelişmedir. Çünkü "Cumhuriyet ta

rihinde ilk defa, aday çırak ve çırakların sigorta primleri ilgili yönetmeliğine göre 

1.8.1987 tarihinden itibaren devlet tarafından karşılanmaya başlamıştır. (71) 

3) K•JfaJıJr 

Çıraklık dönemi teorik ve pratik eğitimin tanımlayanlar kalfalık imtihanına 

girerler. Bu imtihanı başaranlara kalfalık belgesi verilir. Amaç "kalfa adayının 

mesleği ile ilgili becert ve iş alışkanlıklarına iş hayatınca kabul edilebilir seviyede 

sahip olup olmadığına hakrnaktır. (72) 

Kalfalırk belgesine sahip olanlar ustalık eğitlmine devam edebilirler. Ustalık 

eğitimi sırasında kalfalara meslek bilgisi ile birlikte çalışma hukuku, ekonomi. 

sigorta ve vergi mevzuatı gibi dersler gösterilir. Bu dönem pratik eğitimin süresi 

3 yıldır. 

4) Ustalık 

Ustalık eğitimini tamamlayanlar ustalık imtihanına katılabilirler. Aynca kal

falık belgesine sahip olduktan sonra mesleğinde en az 5 yıl çalışanlar ile meslek 

lisesinden mezun olduktan sonra mesleğinde en az bir yıl çalışanlar da ustalık 

71) Metln Kutal. "3308 Yasada Çıraklık Statıısu. EğltJ.mi ve Çıraklann Korunması. tktısat 
Maliye Dergisi, Cilt 33 Sayı: 9 , Aralık 19~6. s. 325 

72) Mehmet Fatlh; "Çıraklık ve Mesleki EğltJın" Ahllik Yolu, Sayı: 32, Ekim 1968, s. 11 
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imtihanını kaWabillrler. 

Ustalık imtihanını başaranlara ustalık belgesi vertıır. Ustalık belgesine sa

hip olmayan veya bu belgeye sahip olanlan çalıştırmayanlar, bağımsız işyetl aça

mazlar. 

Kalfalık ve ustalık imtihanlarında, öğretmenlerle birlikte meslek kuruluşu 

temsilcilerinin de görev alınası, sistemin önemli bir özelliğidir. 

Ustalık belgesine sahip alanlann yanlarında aday çırak ve çırak çalıştırabil

meleri için usta öğreticilik eğitimine devam ederek usta öğreticilik belgesi ahnala

n gerekir. 

Usta öğreticilik eğttıminin amacı, ustalık belgesine sahip olanlar formasyon 

kazandırarak. onların aday çırak ve çıraklann pratik eğitimlerini daha sağlıklı ve 

duzenli bir şekilde yürütmelerini sağlamaktır. B\l eğitim ustalarına meslek anali-

zi, öğretim metodlan gibi kurslar verilir. (73} ' 

İşletmelerde Mesleki Eğitimin Esaslan ve Çalışma Şartlan: 

Konunun tezimiz açısından en önemli olan bu bölümünde işletmelerdeki 

mesleki eğitimin esaslan çahşma şartlan ele alınacaktır. 3308 sayıh kanun işlet

melerde yapılacak beceri eğitımin esaslarını; bir yandan eğitim programları, öte 

yandan da çalışma şartlan bakımından duzenlenmiştir. 

1- Mesleki Eğitim Programlan: 

Kamına göre işletmelerde becert eğitimi görecek olan öğrencilerin teorik eği

timi, bakanlığın mesleki ve teknik eğitim kurumlarında veya işletmelerin eğitim 

merkezlerinde yapılacaktır. (M.20/1) İşletmeler bunun için çalışma saatler:i için

de jzj.n vermek zorunda olacaklardır. Teorik eğitim haftada 12 saatten az, 16 sa

atten fazla olamayacaktır. Teorik eğitime ilişkin esas ve usuller ile sınavların ya

pılış btç1nlleri ayrıca yönetmelikle duzenlenecektlr. 

işletmelerde uygulanacak mesleki eğitim programlan Jse; çıraklık ve mesleki 

eğitim kurulunun görüşü alınarak bakanlıkça tespit edilecektir. 

n- İşletmelerdeki Meslek Eğitim sırasında uygulanacak şartlar. 

Meslek eğitimi gören öğrencilerde bpkı aday çırak ve çıraklar gibi konunun 

üçüncü bôlümllııdeld sosyal haklardan faydalanacaklar. 

Kanunun 18. maddesine göre, 50 ve daha fazla işçi çalışbran işletmeler ça

lıştırdıklan işçi sayısının yüzde beşinden az, yüzde onundan fazla olmamak üze

re. meslek lisesi öğrencilerine beceri eğitimi yaptırırlar. 

Meslek lisesine devam eden öğrenciler ilk sene içinde hem teorik hem de 

pratik olarak eğJtlmlerini okulda görerek meslekleıi ile ilgili temel bilgJ ve beceıi-

73) Ekıncl, Ahtl1k ve Meslek Eğitimi. s. 103 
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lertn kazanmaktadırlar. İkinci yıldan itibaren becert eğltlmlelint işyeıi ve işletme

lerde yaparlar. Bu uygulamada; 1k1 gün okulda, üç gün tşyertnde olmak üzere 

eğitim yapılır. 

Becert eğitimi gören öğrenciler "işyerinin şartlarına ve çalışma düzenine uy

mak zorundadırlar (M.21) Örneğin ışyerinde suç sayılan hareketlerden kaçına

caklardır. 

Aynca konunun 22. maddesi gereği, işletmede eğitim gören öğrenciler, toplu 

ış sözleşmesi ııe grev ve lokavt kapsamı dışında kalacaklardır. Keza eğitici perso

nel de grev ve lokavt kapsamı dışındadır. 

Burada uzmanlar tarafından tespit edilip tenkit edilen bir hususu açıklaya
lım. Öğrencilelin tşçi olmamalan hasebiyle grev ve lokavt dışı kalmalan uygun 

olmakla birlikte, ancak aynı maddede "işletmelerde grev ve lokavt uygulamaları 

halinde eğitimin devamı için işyeri gerekli tedbtrler:I alır. Hülanünün uygulamada 

çeşitli problemlere neden oıacc:ığı ileri sürülmüştür. Sendikaların buna haklı ola

rak Jtlrazlan olacaktır. 

Mesleki eğitimin işletmelerde yapılmasında en büyük kazanç görünüşte Mil

li Eğitim Bakanlığının ve işletmelerin olduğunu kabul etsek btle burada en ka

zançlı durum şüphesiz planlanan ara ışgücünün teminini sağlamaktır. Zira yapı

lan bir istatistiğe göre 1978-1979 öğretim yılında endüstri meslek liselerini bttı

renlelin % 2I-6'sının kendJ mesleklerinde çalıştıklan tespit edilmiştir. (74) Bu 

durum pahalı bir eğitim olan mesleki ve teknik eğitlrn için harcanan kaynakların 

boşa gittiği anlamına gelmektedir. 

Öğrenciler pratik eğitımlerını tşyerlertnde yapmakla hem iş hayatına daha 

rahat uyum sağlamakta, hem de yeni teknolojik gelişmeleri yakından takip ede

bilmektedJr. 

Ortaokulu bitirclikten sonra meslek Uselertne kaydolan öğrenciler birinci yıl

da hem teorik hem pratlk eğitimlerini okulda görerek meslekleri ne ilgili temel 

bllgi ve becerilen kazanmaktadırlar. Btrtncf yılın sonunda üstün başan gösteren

ler teknik liselere devam edebilmektedirler. Diğer öğrenciler ise ya eğttfmlertnin 

tamamını okulda görmekte veya pratik eğitimlerini ışyerler1nde yapmaktadırlar. 

İşletmelerde becert eğitımt gören öğrenciler haftada 2 gün (16-18 saat) okul

da teorik eğitim haftada 3 günde işletmelerde pratik eğitim görmektedirler. Teo

ıik eğitim yılda 8 ay pratik eğitim yoğunlaştınlmak suretiyle de uygulanabilmek

tedir. 

Aynca meslek lisesini bitirenler iş hayatında bir yıl çalıştıktan sonra ustalık 

74) M.E.B. Erkek Teknik Öğretim Genel Müdiirhlğü a.g.e. s. 112 - 122 
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imtihanına gırmeye hak kazanmakta ve bu imtihanı başaranlara ustalık belgesi 

veıihnektedir. 

Meslek Kursları (M.37) 

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu başlıca 3 çeştt meslek kursu 

açılacağını hükme bağlamıştır. Kanunun 37 maddesine göre "Bakanlık" örgün 

eğitim sisteminden aynlmış, istihdam için gerekli yeterliliklere sahip olmayan ld

şi1ert Jş hayatında istihdam imkanı olan görevlere hazırlamak amacıyla meslek 

kursları düzenleyecekt1r. Bunun için bakanlık kurs1ann düzenlenmesinde ilgili 

diğer bakanlık kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacaktır. (M.37 /IJ) kurslara ka

tılanlar, kursu devam ettikleri süre içinde bu kanundaki çırak ve diğer öğrencile

re tanınan haklardan faydalanacaklardır. (M.37 /1) ~u halde bu kursların amacı 

daha önce herhangı bir meslek okuluna devam etmiş, ancak bu kurumlan biti

rememiş olanlara beceri kazandırarak istihdam şanslarını artırmaktır. 

I) Geliştirme ve Uyum Kursları (M.38) 

İşletmelerde çalışanların ışverimin1 yükseltmek için, mevcut personelin eği

tllmelerıııt amaçlayan bu faalıyet kanuna göre sadece 50 ve daha fazla işçi çalış

tıran işletmelerde uygulanacaktır. Bu niteliğe sahip işletmeler çalıştırdıklan per

sonelin içindeki verimi yükseltmek, yeni teknolojilere uyumlanm ve mesleklerin

de gelişmelertni sağlamak amacıyla, çalışma saatlert dışında çeşitli kurslar aça

caklanlır. Aynca aynı amaca yönelik diğer kurumlarca açılan kurslara persone

lin katılımını sağlamakta mümkün olacaktır. 

21 Özel Eğitim Kurstan: 

Ôzel eğitime muhtaç kişilere yönelik olarak açılacak bu kursların amacı: bu 

kişUer, iş hayatında geçerli olan görevlere hazırlamaktır. Kurslann duzenlenme

sinde ve uygulanmasında bu kişileıin ilgt, ihtiyaç ve yetenekled dikkate alına

caktır. Öğrencilik haklan diğerlerinde olduğu gibi korunacaktır (M.39/II) (75} 

ORTAK HÜKÜMLER 

Yeni sistem çok yönlü işbirliğini gerektiren bir hizmet alanı olduğundan bu 

eğitlmlıl yönlendirtlmesinde eğitim, öğretim ve istihdam ile ilgili kurum ve kuru

luşlann iştirak etmeleri lüzumlu görülmektedir. Mesleki teknik eğitim kurumla

rıyla iş hayatı arasında işbirliğini geliştirmek, bu eğitimin ülkemiz ihtiyaçlarına 

göre uygun şekilde planlanması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla bakanlıkta 

çıraklık ve mesleki-teknik eğitim kurulu illerde ise il çıraklık ve mesleki eğitim 

kurulları kurulmuştur. Kurullar mesleki teknik eğitimle ilgili kaınu kurum ve 

75} M.E.B. a.g.e. s. 122 
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kuruluşlarıyla tşçi, işveren ve meslek kuruluşu tems1lcilerfnden oluşmaktadır. İş 

hayatının temsilcilerinin mesleki teknik eğitimin planlama, geliştirme ve değer

lendirme süreçlerine katılnnı ilk defa müesseseleşmiştir. 

Kurul 11 üyeden meydana gelmektedir. Sistemin üst karar organı sayılan 

bu kurulda; bakanlıklar, mesleki kuruluşlar ile yükseköğretlın kurulu temsilcile

ri bulunmaktadır. Kurulun sekreterlik işlevini çıraklık ve yaygın eğitim genel 

müdürlüğünce yerine getirilmektedir. 

Bu kurulda eğitim-öğretim istihdam ile ilgili bakanlık kurum ve kuruluşla

nn temsilcisi bulunmaktadır. Kurulun olacağı tavsiye kararları ve yapacağı tek

lifler ile mesleki ve tekntk eğttlm sistemimiz, sanayinin değişen insan gücü ihti

yaçlarına uygun bir şekJlde yönlendirilip gelJştirilebiJecektlr. Çıraklık ve Mesleki 

Eğitim Kurulu ile meslek1 ve teknik eğitimle ilgili bütun tarafların (eğitım-üretim

istihdam ztnciıinde yer alan) sistemin yönlendirilmesinde görev, yetki ve sorum

luluk almaları sağlanmıştır. 

İl seviyesinde, çıraklık ve meslek eğitiminin planlanması, gelıştirtlmesı ve 

değerlendirilmesi konularında valiliğe, görüş ve tavsiyeler bildirmek üzere "İl Çı

raklık ve Meslek1 Eğitim Kurulu" bulunmaktadır. Bu kurullar 3308 sayılı kanun 

kapsamına alınmış bulunan illerde kurulmaktadır. Eğitim-üretim-istihdam zin

cirinde yer alan kurum ve kuruluşların temsilcilerine bu kurullarda görev veril

mektedir. 

Gerek Çıraklık ve Meslek Eğitim Kurulu gerek il çıraklık ve mesleki eğitim 

kurulları sayesinde mesleki ve teknik eğitim sistemimiz değişen insan gücü ta

lepleıinden etkilenen açık bir sistem haltne getirilm1ştir. 

3308 sayılı kanunla aynca Orgun çıraklık ve yaygın eğitim yoluyla mesleki 

ve teknik eğıttmın yaygınlaştınlmasını, yetiştirilen insan gücllnün sayı ve kalite 

olarak artın1masın çıraklık eğitimi dahil örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğiti

min bütün olarak desteklenip geliştirilmesini mesleki ve teknik alanda iş öncesi 

ve hizmetlçt eğitim programlarının kamu ve özel işyerlertnde verimliliği artırıcı il

keler gOzetJlerek yürütdlmesini sağlamak gayesi ile "Çıraklık, Mesleki ve Tekni'k 

Eğltimi Geliştınne ve Yaygınlaştırma Fonu" kurulmuştur. 

Mesleki ve teknik eğitim sistemimizi meydana getiren örgün, yaygın ve çı

raklık eğitim sistemlerinin ülkemizin tnsangücü ihtiyacını en rasyonel şekilde 

karşılayacak ölçüde bir sistem bütünlüğü içerisinde gelişmeleri sağlayacak araş

tımıa. geliştirme ve planlama çalışma1annı yapmak veya yaptırmak amacıyJa bir 

"Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi" kurulmuştur. Merke

zin rasyonel çalışması ve vasıflı eleman istihdam edebilmesi için gerekli hukuki 



72 

düzenlemeler kanunda yeralmıştır. 

Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa göre Milli Eğitim Bakanlığına b~lı 

eğitim kurumlan dışında, kaınu ve özel kurum ve kuruluşlarda yapılacak aday 

çırak, çırak ve kalf alann eğitimi ile meslek lisesi öğrencilerinin işletmelerde yapa

cakları mesleki eğltım sözkonusu bakanlık ile çalışma ve sosyal güvenlik bakan

lığınca denetlenecektir. 

Kanunun 13. maddesine göre, 507 sayılı kanuna tabi işyerlert, çıraklık eğiti

mi uygulamalarının başlatıldığı 11 ve meslek dallarında 19 yaşından gün almamış 

kimselert çıraklık sözleşmesi yapmadan çalıştırmayacaklardır. 

Kanunun 18. maddesine göre 50 veya daha fazla işçi çalıştıran işletmeler 

çalıştırdıkları işçi sayısının yüzde beşinden az, yüzde onundan fazla olmamak 

üzere meslek lisesi öğrencilertne becert eğitimi yaptırmakla yükümlü kılınmışlar

dır. Bu işletmeler, aynca kendi işçilertne mesai saatleri dışında geliştirme ve 

uyum kursları düzenlemek veya onları bu amaçla düzenlenen kurslara gönder

mek mecburtyetlndedirler. 

3308 sayılı kamın sonrasındaki durum 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğiti

mi Kanunu yürürlüğe girdikten sonra konunun uygulamaya geçişi ne başlanmış 

ve kısa zamanda bu.yük rağbet görmüştür. 

Kanunun takip ettiği yolu izleyecek olursak ilk olarak Çıraklık Eğitimi ile il

gili çalışmaların ne seviyede olduğunu görmemiz lazımdır. 

Eğitilen Öğrenci Açısından Ortaya Çıkan Durum: 

2089 sayılı kanun ile 1977 yılından 1986 yılma kadar geçen 9 yıl zaıfında; 

ancak 39 11 çıraklık kapsamına alınabilmiştir. Bu illerde 40. meslek alanındaki 

yaklaşık 13.000 kayıtlı çırağa eğitim verilebilmiştir. Bu rakam 3308 sayılı kanu

nun yürürlüğe gtrmesiyle birlikte il sayısı 44'e çıkmıştır. (76) Esnaf ve sanatkar

lara götürülen hizmet neticesinde 1990 rakamlarına göre 75.000 dolayındaki çı

rak, çıraklık eğitim merkezlerinde eğitttn görmektedir. Bu sayının 10 yıl içinde 

700.000'e ulaşması beklenmektedir. (77) Endüstrt Meslek Liselerindeki öğrencile

rin tşletmelere gônderilmeszyle ortaya çıkan durum sayı bakımından çok yuksek 

rakamlara ulaşmışbr. 

2089 sayılı kanunda meslek lisesi öğrencilerinden sadece belli saat (150 sa

at) staj zorunluluğu getiı1lıniş ve bu uygulamada veI1mli olmannştır. Öğrencilerin 

pek çoğu bu staja teorik olarak grtmlş gôninmelertne rağmen hiçbir teşvik edici 

ve çekici yönü olmadığından devam etmeksizin gerekli fonnalitelert yerine getır-

76) İlhan Sezgin, Orhun Gönlşler Sertsi, "Çıraklık ve Meslek Edinme Kanunu'.' 1st. 1989. 
s. 171 

77) M.E.B. Endüstriyel ................. ag.e. s. 50 
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mJşlerdtr. 

Halbuki 3308 sayılı kamın Ue çeşitli haklara kavuşan bu öğrenciler işletme

lere gidebilmek için çok yüksek talep göstermişlerdir. 

1986-1987 öğretim yılında 40.000, 1987-1988 öğretim yılında 57.000 en

düstri Meslek Lisesi öğrenctsi işletmede meslek eğitimi görmtlştür. 

1986-1987 öğretim yılının birinci kanaat döneminde, 39 11. 31 meslek alanı, 

76 endüstri meslek lisesi, 464 bölüm kanun kapsamına alınarak çalışmalara 

başlamışbr. Daha sonra yapılan ilavelerle kanun kapsamına alınan 32 okul ile 

birlikte 102 Endüstri Meslek Lisesinde, 4 ı meslek alanında 629 bö1ümde yaygın

laştınlınıştır. 1987-1988 öğretim yılı ıçın 19 Haziran 1987 tarihinde toplanan 

"Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulunda alınan tavsJye karan uygulaması sonucu 

42 meslek alanında ülkemtz genelindekJ bütün Endüstri Meslek Liselertne yay

gınlaştınlımştır. 

Bu uygulama ile; 

Mevcut okul ve personel sayısında bir değişiklik yapılmadan öğrenci kapasJ

tesınde 30.000 artış sağlanmıştır. 

Bu kapasitenin sağlanması ile yeni okul yapımı ve donatımı içın 1988 birim 

ftyatlanna göre sarfedilmesi gereken 165 milyar TL tasarruf edilmıştı.r. 

Ôğrenc1lertn becerileri tşyerlertnın gerçek üretim şartlarında geliştirtlerek 

mesleki yönden kendilerine güvenleri artmıştır. 

Bazı işletmelerce ôğrencilertn becerilertnde meydana gelen gelişme ve üreti

me katkılanndan dolayı, kanunun öngördüğü yaşlarına uygun asgari ücretin % 

30 onun üzertnde ücret ödemesi yapılarak, öğrenci ve ailelerinin geçim şartları

nın yükselmesine imkan sağlanmışbr. I 981-1987 öğretim yılında işletmelerce 

öğrencilere yaklaşık 11 milyar TL 1987-1988 öğretim yılında ise yaklaşık ı 7 mil

yar TL ödenmiştir. 

Bunun dışında bt'itiin işletmeler, öğrencilere giyim. selVfs, yemek ve benzen 

sosyal mıkanlar da sağlamaktadır. 

Sigorta piıimlerinin Milli Eğitim Bakanhğınca karşılanması ile 0ğrenct ve iş

letmelerin hastalık. iş kazası ve meslek hastal.ıklan hususundaki endişelert orta

dan kallmuştır. Eğitimin okul atelyelertnde bulunmayan makine ve teçhizatla iş

letme sistemi içerisinde yapJlmasma imkan sağlanmıştır. 

Öğrencilerin; endtistrtmiztn ihtiyaç duyduğu yeni iş alanlanna uygun prog

ramlarla daha çok uygulama yaparak .egıttiınelert, tlretımde işbirliği, ekip çalış

ması, kalite ve kontrol gibi tavır ve mesleki alışkanlıkları kısa sürede kazanabil

me becertlertntn geliştırilınest sağlanmaktadır. 
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Öğretim programlarının gelişttrilmesi açısından ortaya çıkan yani durum 

1986-1987 öğretim yılında kapsama alınan meslek olanlannda yeni haftalık ders 

dağıtım çiZelgelert ile öğretim programlan uygulamaya konulmuştur. 

Öğretim programlan ile haftalık ders dağıtun çiZelgeleri: işletmelertn okulla

rımıza ilettikleri görüşler ve uygulamada görev alan idareci. atölye ve meslek der

si öğretmenlerinin görüşleri ve teklifleri değerlendirilerek 13 Nisan-8 Mayıs tarih

lerinde çeşitli illerden gelen 148 Atelye ve Meslek dersi öğretmeni ve diğer görev

lilerle oluşan komisyonlarca program geliştirme çalışmaları ile tamamlanmıştır. 

Bu komisyonun aldığı ortak kararlar şu şekilde belirlenmıştır. 

1) Meslek alanındaki btlgi ve beceriler analize edilerek "Ortak", "Temel" ve 

"İleri" eğitim safhaları belirlenmiş IX sınıflara okulda uygulanacak öğretim prog

ramlan ile "Ortak ve Temel" meslek eğltlmi, X ve XI sınıflara endüstrtdeki tşyerle

rinde uygulanacak öğretim programlan ile de "İleri Meslek" eğitttninin verilmesi 

hedef alınmıştır. 

2) Meslek alanlarının özelliğine göre klasik meslek derslert yanında öğrenci

lertmıztn mesleki formasyonunu destekleyen Elektrik-Elektronik Bilgisi, Hidrolik 

pnömatik, iş güvenliği ve bilgisayar gibi yeni meslek dersleri haftalık ders _dağı

tım çizelgelerinde ve öğretim programlannda yer almıştır. 

3) 1987-1988 öğretim yılı başından itibaren uygulamaya konulan yenı haf

talık ders dağıtım çizelgelerinde lX sınıflara ( 1) saat Beden Eğitimi ve I saat de iş 

güvenliği dersi ilave edilmiştir. 

Meslek Kurslan: 

3308 sayılı kanun ile Milli Eğitim Bakanlığına verilen görevlerden biri de, ör

gün eğitim sisteminden ayrılmış, istihdam için gerekli yeterliğe sahip olmayan 

kişileri iş hayatında istihdam imkanı olan görevlere hazırlamak amacıyla meslek 

kurstan açmaktır. 

Bununla ilgili olarak, 17 meslek alanı ve bunlara aıt 108 modülde meslek 

kursu programlan hazırlanmış ve kurs açılmak üzere okullarımıza gönderilm1ş

tir. 

1986-1987 öğretim yıhnda 52 okulda 28 modülde açılan meslek kurslarına 

3323 kursiyer devam etmiştir. 1987-1988 öğretim yılında da okullarımızın atelye 

ve öğretmen imkanları dahilinde açılan meslek kurslarına 1700 kursiyer katıl

mıştır. 

Açılan meslek kursları ile 5023 kişinin okullardaki mevcut olan atelye labo

ratuvar ve öğretmenlerden istifade ederek istihdam imkanı olan meslek alanla

nnda meslek kazanmaları sağlanmıştır. 
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Böylece; işletıneleıiınizin, vasıf sız olarak istihdam etmek zorunda kaldıkları 

ve sonradan kendi bünyelertnde üretim ve firesine uygun olarak yetışttrmeye ça

lıştıkları elemanları; istihdamdan önce meslekJ eğitimden geçirmek suretiyle tş

letmeleı1m1zin Jşgücıi kaybı Onleruntş olmaktadır. 

Aynca bu kişilerin arzu etmesi durumunda bir meslek alanında öğren1min1 

tamamladıktan sonra kanununun getirdiği programlara yatay ve dikey geçiş 

haklanndan da faydalanma 1mkaru bulmaktadır. 

Usta Öğretici Yetiştµilmesi: 

3308 sayılı kanunun 31. maddesi hülanüne göre, usta öğreticilerin iş peda

gojisi kursuna att eğitim programı hazırlanmıştır. Bu hususla ilgili olarak Türki

ye Metal Sanayicileri Sendikası Eğitim Vakfı ile yapılan protokole göre kanun 

kapsamına alınan bütün il ve ilçelerde tedricen."Usta öğretici Eğitim Merkezleri" 

açılmışbr. İlk olarak 14 ilde 22 endüstri meslek 11sesi bünyesinde 44 teknik öğ

retmen, diğer 39 ilde ve 88 endüstri meslek lisesinde 168 teknik öğretmen eği

timlerini tamamlamışlardır. 

Daha sonra 48 ilçedeki endüstri meslek ltsesinde açılan kurslarda 95 teknik 

öğretmenin eğitimi tamamlanmıştır. 

1987-1988 öğretım yılında 150 endıistri meslek lisesinde açılan kurslarda 

307 teknik öğretmenin h1zmet lçt eğttiın.1 tamamlanmıştır. 

Böylece 73 iş pedagojisi kursunda MESS Eğitim Vakfı'nın desteğiyle 1285, 

okullarda açılan iş pedagojisi kurslannda 2122 usta öğreticinin eğitimi_ başan ıle 

tamamlanmıştır. Toplam olarak 1957, 1988 yıllarında açılan bu kurslarda 4376 

teknilı:: personelin eğitimi tamamlanarak kendilerine "Usta Öğretici Belgesi" veril

miştir. 

1988 yılında açılan diğer kurslarla 1ş pedagojisi eğitlmini tamamlamış 4376 

usta öğretici ile birlikte 9.858 kişinin usta öğretici olarak yetiştiıilmesı tamam

lanmıştır. Bu sayede 11.816 işletme tarafından meslek eğitiminde görevlend1rilen 

14.234 teknik personelin yetiştirilmesi sağlanmışbr. (78) 

76) Am1ran Kurtkan, Eğltlm Sosyolojisi s. 91 
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BÖLÜM iV 
W- TınlidYE'Nİ:N İNSAN GÜCÜ ARZ VE TALEBİNDEN 

ORTAYA ÇIKAN AÇIKLAR, BU AÇIKLARIN 
GİDERİLMESİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER: 

Devlet Planlama Teşkilatı Beş Yıllık Kalkınma Planında duruma bakış: 

Genel olarak kalkınma planlarında 2000 yılına kadar, ortaöğretim çağındaki 

gençlerin% 90'ının lise eğitimine devamının sağlanması. bunlarm % 65'ının de 

mesleki ve teknik öğretim kurumlannda öğrenim görmesi hedef alınmıştır. 

7 Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi sonu oları 1998-1999 yılında 15-17 yaş 

gurubu:ıdaki gençlelin % 90'ınm yanj 3.433.000 öğrencınin, lise ôğrenlmine 

başlaması ve bu öğ:rencilerden % 65'1 olan 1.907.000'inin mesleki ve teknik öğre

t.un kurumlarına devam etmesi, bunun da 916.000'infn endüstriye] teknik öğre

tim gönrıesi öngörülmektedir. Bu hedeflere ulaşabilmek iç1n gerekli planlama ve 

yatının çahşmalan sürdünilınekted!r. 

1998-1999 öğretim yılına kadar mesleki ve teknik öğretim kurumlarında de

vam etmesi planlanan öğ-renci sayısı çağ nüfusunun yaklaşık % 50'siru teşkil et

mektedir. Mesleki ve teknik öğretim kurumlanna devam etmesi planlann-yakla 

şık yarısının endüstriyel eğitim görme.sı hedef alınmıştır. Bu duruma göre; lise 

çağ nüfusunun% 24'ünü ·meydana getiren 916.000 öğrencinin endüstriyel tek

nik öğretim okullanna deva.nurun sağlanması ve bununla ilgili çeşitli tedbirlerin 

alınması ve bu öllrencilere endüstriyel eğitim vennek için ihtiyaç duyulan bina, 

makina, araç-gereç, öğretmen ve gelişen alanlarda yeni programlar ve bunlaı-a 

uygun donatım ihtiyacının temin edilmesi gerektirmektedir. 

3...108 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile başlayan meslek lisesı öğ

rencilerinin oku! ve lşletrneleı:de meslek eğitimi uygulaması da dikkate almı:l.ığın

da 1998 - 1999 öğretim yılmda çağ nüfusu 3815.000'e u!aşmaktadır. 

Toplam çağ nüfusunun % 24 okullaşma oranı ve 8 lô.000 öğrenciye ulaş

maktadır. 1998-1999 öğretim yılına kadar harcanması hedeflenen miktar 1 tril

yon 980 milyar gtbı bugünkü fiyatlarla kıyaslanabilecek bir ı-dkama ulaşmakta

dır. 

Cumhuriyet dönemi boyunca mes1eld ve teknik eğitim almış olan mezun sa

yısının 225.205 olduğu düşünfüürse planlanan hedefin büyüklüğü rahatlıkla or

taya çıkabilir. 

6 Beş Yı1lık Kalkınma Planına göre Türkiyenin ihtiyacı olan ara insan gücü 

ihtiyacı ve hedefleri şu şekilde belirtilmektedir. 

· Ara kademe vasıflı insan gücü yetiştiren meslek yüksekokullan ile meslek 
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liseleri bütünlük içinde füşkilend.trtlerek geçerltliği kollamış dalların muhafaza

smdan ve aşın ölçüde çeşttlend.tnneden kaçınılacak ve elektronik, bilgisayar, tu

rtztn, hemşirelik, sağlık teknik yeniliği alanlanna öncelik venlecektir. 

- Meslek Yiiksekokullan ve mesleki teknik Uselerdeki branş ve programlar 

ekonominin ve işgücü piyasasının ihtiyaçtan doğrultusunda yeniden değerlendi

rilerek uzun sürelJ Orgun mesleki eğitime ihtiyacı gerektinneytp kısa sürede be

cert kazandırabilecek mesleklerde işgücü ihtiyacının becert kazandırma ve işbaşı 

eğitimi yoluyla, zamanın da ve yeterli olarak karşılanması için yaygın mesleki 

eğitime ağırlık verilecektir. örgün mesleki eğitim ise sanayinin ve diğer sektörle

r1n ilıtlyacı duyduğu ve kısa süreli mesleki eğtt:fmtn veremeyeceği vasıflara sahip 

insangücünun yetlşttr1lmesine yönlendirilecektir. 

Ara insangllcü yetiştiren okullarda öğrenci kontenjanlanrun dağılımı: 

Öğretim AJaoıan 
Elektronik 
Bilgisayar 
Elektrik 
inşaat 

~a, Motor 
Turizm 
Muhasebe, İşletme 

Mevcut 
durum 
öğrenci 

kontenjanı 

13880 
495 

44789 
9688 
26081 
1924 

28282 

Kaynak:DPf,ÔSYM,MEB 

Mevcut dunım Hedef 
öğrenci öjrencl 

kontenJanmdald kontenjanınctalr.l 
pay (%) ( 1) pay (%) (2) 

8.2 9.8 
0.3 1.4 

26.4 27.1 
5 .7 5 .7 
15.4 15 .7 
1.1 2 .2 

16.7 14.9 

1- 1988 yılı Meslek Yüksekokulu ve Meslek Liseleri Kontenjanı 

2- işgüeü piyasasındaki gelişmelere göre öngörülen eğitimi göstermektedir. 

Yine ayru planın ilkeler ve politikalar bölümunde 

- Her kademede eğitimin kalitesinin yükseltilmesi eğitim programlan yön

temleri ve araçlarının ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma ile bilim ve teknolo

jinin gerekleri doğrultusunda geliştirilmesi esas alınacak engtn ve meslek kazan

dıncı eğitime öncelik veı1lerek ekonominin ihtiyaçlarına cevap verecek bır şekle 

getiı1lecektlr. 

iş analizlerine dayalı meslek standartlan hazırlanarak mesleklere uygun va

sdlar, işgücu pıyasasmm ihtlyaçlanna göre beltrlenecektlr. Meslek kazandırıcı 

-Orgun ve yaygın eğitim programlan, gerekli bilgi ve becer1leı1 verebilecek şekilde 

modüler bir yapıda düzenlenecektir. 
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örgün meslek eğitimi rnezunlannın işgücü piyasasuıa daha fazla oranda ka

tılmaları için özendir1ci düzenlemeler yapılacaktır. 

- Kamu kurumlarında zaman içinde gelişmelere açık, kuruluşların auıaçla

nyla uyumlu olan ve iş tanımları, iş değerlendirmeleri, liyakata dayah ücret sis

temleri ve hlzmet ıçı eğitimi kapsayan bir ınsan gucü planlaması sistemi oluştu

rulacaktır. 

Ara insan gücü açığının giderilmesi için yapılması gereken istihdam politi

kaları: 

11. Plan dönemi sonunda sivil işgücü 20.937.000 kişi, sivil istihdam ise 

19.117 .000 kişt olacağı düşünülmektedir. 

Yıırtlçl İşgücii Piyasası ( l) 
Sivil İşgücü 
S1vil İstihdam 
işsiz 

işsfzllk Oranı 
İstihdamın Sektöre! Dağıhmı 
Tarım 

Sanayi 
Madencilik 
İmalat Sanayi 
Elektrik, gaz ve su 
Hizmetler 
İnşaat 

Ticaret 
Ulaştırma 

Mali Kurumlar 
-Diğer Hizmetler 

TOPLAM 

Nlsan 1990 
20.235 
18.555 
1.680 
8.3 

9.446 
2.549 
176 

2.331 
42 

6.560 
835 
759 

1.984 
382 

2,600 
18.555 

1994 
20.937.0 
19.117.0 
1.820.0 

8.7 

8 .830.0 
3.3450 

6 .942.0 

19.117.0 

1- Hane halkl' işgiicü anketi sonuçlarına göre -düzenlenmiştir. 

2- DPI', SPD, T.C.Başbakanlık DPT, Türkiye Temel Ekonomi Göstergeler 

Mayıs 1991 

Bu tablodan da anlaşılacağı üzere işsizlik oranı 87 olarak gerçekleşmesi ön

görülmektedir. SM1 istihdamın sektöre! dağıhmmda tanının yüzde payı 46.2 sa

yısının payı yüzd~ 17.5 ve hizmetlerin payı yuzde 36.3-olacaktır. 

Alınacak Tedbirler: 

- İstihdamın gelişmesini sağlayacak ortamın oluşturulması ve idamest şart

tır. Bu çerçevede genel hedefler doğrultusunda yatınmlann teşvik edilmesi müte

şebbislik ruhunun ve teşebbüs gücünün geliştirilmesi küçük ve orta ölçekli te

şebbüslerin desteklenmesi, nitelikli işgücii yetiştirilmesi ve mevcut ışgücünun 
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niteliğinin yükseltilmesi, 1Şgüct1 pJyasasında karşılaşılan ve istihdamın gelişme

sini olumsuz yönde etkileyen unsurların ve aksakhklann ortadan kaldınlması is

tihdam politlkasmı temel ilkeleridir. 

- Yatınmlann teşvikinde istihdam oluşturma ile teknolojik gelişme boyutu 

genel hedefler doğrultusunda değerlendirilecektir. 

- Geniş istihdam tmkanlan olan hizmet sektörlerinin potansiyelinden azami 

ölçüde faydalanılacaktır ve bu sektörlerin geliştirilmesine yönelik tedbirler alına

caktır. 

- Kırsal bölgelerde yeni iş alanları ve hanehalkına ek gelir imkanları oluştur

mak amacıyla taran dışı 1kt1sadi faaltyetlertn geliştlrihnesıne ağırlık verilecektir. 

- Küçük ve orta ölçekli teşebbüslerin geliştırilmesi için mevzuatta ve uygula

mada karşılaşılan güçlükler ortadan kaldınlacak, bu teşebbüslerin gelışmesi 

desteklenecektir. 

- Kendi işini kuracaklara sağlanan çok yönlü destek hizmetleri artırılacak ve 

yaygmlaştınlacaktır. 

- Eğitim sistemi içinde ve dışında, her seviyede nitelikli işgücü yetıştinlmesı

ne ağırlık verilecek; örgün ve yaygın mesleki teknik eğitim, beceri kazandırma 

eğitimi, ış öncesi eğitlıni, işbaşı eğitimi ve yeniden eğitim programlan ve hizmet

leri desteklenerek yaygın1aştınlacaktır. 

- İşg\lcü pJyasası berraklaştınlacak ve tşg'llcü faaliyetıni kolaylaştıncı enf or

masyon htzmetlert geliştirilecek, iş ve işçt bulma kurumu ışgllcü piyasasında et

kinliği artacak biçimde reorganıze edilecek: ışgücü eğilimi, istihdam rehberliği 

mesleğe yöneltme ve benzeri istihdamı gel1ştimıe faaliyetlerine kamu kuruluşlan 

ile özel istihdam kunıluşlannın aktif katılımını sağlayacaktır. 

- işgücü piyasasına gtrtşte zorluklarla karşılaşan özürlüler ve eski hüküm

lülerin problemlerini giderici tedbtrler alınacaktır. 

- Kısmi zamanlı (Part-Time) yeni iş planlarının açılmasına ve bu tür istihda

mın geliştirilmesine önem verilerek gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacaktır. 

- İşgücü piyasası vertlertntn uluslararası standartlara uygun, mukayeselere 

imkan verir nitelikte ve süreklilik arzeden biçimde temini sağlanacaktır. C79l 

79) Mustafa Erkal: Sosyoloji (4. Baskı), lstanbul l992 (s:104) 
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BÖLÖMV 
V- MESLEK EĞİTİMİNDE ENDÜSTRİ MESLEK 

LİSELERİNİN YERİ 
Meslek Eğit.iıntndeki çok çeşitli çalışmalar içinde günümüze kadar süregelen 

kuruluşların başında şüphesiz Endüstri Meslek Liseleri gelir. Endüstri Meslek 

L~selert tarih içinde çeşitli isimler altında ve değişik müesseselere bağlı olarak fa

aliyet göstermiştir. Bütün bunların bir kere daha derli toplu birarada verilmesi 

konunun anlaşılırlığı açısından gereklidir. 

Bu ·okullar, endüstrinin çeşitli sahalarında kalifıye işçi ve elemanlan yetiş

tirmek ıçtn açılan okullardan Osmanlı İmparatorluğu döneminde itibaren açıl

masına başlanarak günümüze kadar çeşitli devrelerden geçerek gelen bu okul

lardan bazıları Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki bakanlıklar tarafından açılmış, 

daha soma Milli Eğitim Bakanhğı'na devredilmiş bazıları da doğrudan doğruya 

Milli Eğitim Bakanlığına açılmıştır. Açılış tarihlerine göre bu okullan şöyle sırala

yabiliriz: 

Al Endüstri Meslek Lisesi Eğltlm-Öğretimlnde Ortaya Çıkan 

Darboğazlar 

Ülkenin endüstri ihtiyaçlarına uygun, modem endüstrinin Heri tekniğine 

kolayca uyabilecek yetenekli kalifiye işçi ve tekntsyen yetiştirmek amacıyla kuru

lan okullardır. 1860'da endüstri alanında, ''lslahane" adı altında ilk defa Niş'te 

bir okul kurulmuştur. Bu okullar daha soma çeşitli vilayet merkezlerinde de ku~ 

rubnuş ve 1912'de vakıf halinden çıkanlarak vilayet bütçelerine bağlanmıştır. 

Adlan o devirlerde "Mekteb-1 Sanayi" olmuştur. l 923'de adı "Sanatlar Mektebi" 

olan bu okullar, 1931 yılından itibaren "Mıntıka Sanat Mektebi" 1935 yıhnda da 

her yönüyle Milli Eğitim Bakanlığına bağ]arumş, adı "Bölge Sanat Okulu" olarak 

değiştirilmiştir. 11.3.1940 tarihinde bu okullar, birinci devreleri üç, ikinci devre

leri de iki yıl olmak üzere beş yıllık mesleki eğitim okulları olarak.yeniden düzen

lenmiştir. 1942-1943 öğretim yılından itibaren "Erkek Sanat Enstitüsü" adını al

mıştır. 24. 1 l.1948 tarthtnde, bu okulların birinci devrelerine "Orta Sanat Okulu" 

ikmci devrelerine de "Sanat Enstitüsü" adı verilerek programlan yeniden diizen

lemnişttr. 

1943 yılına kadar Erkek Sanat Enstitüleri, ilkokula dayalı ve beş yıllık okul 

olarak gelmiştir. Bu yıldan itibaren meslek şubelerine ortaokulu bitirenler de 

almmaya başlanmıştır. 1959-1960 öğretim yılından itibaren de ilkokula dayalı 

kısmından aynlarak sadece ortaokul mezunu kabul eden meslek okulu haline 
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gelm1ştir. 1948 yılından l 959 yılına kadar, Erkek Sanat Enstltt'.üerinln üç yıllık 

birinci devrelerini meydana getiren "Erkek Sanat Ortaokullan" da 1959-1960 öğ

retim yılından itibaren öğretim programlarında değişiklik yaparak "Klasik Ortao

kul" haline dönüşmüşlerdir. Erkek Sanat Enstitüleri, 1974-1975 öğretim yılın

dan itibaren "Endüstri Meslek Lisesi" adınJ almıştır. Endüstri Meslek Llseleı1, 

balen ortaokula dayalı hayata ve iş alanlanna hazırlayan programların uygulan

dığı, öğrenim süresi üç yıl olan meslek okullan olarak öğretimlerini sürdürmek

tedirler. Bu okul mezunları, endüstrinin üretim, tamir ve bakım gibi hizmetleıin

de birinci derecede görev alan becerikli teknik elemanlar olarak gereken nitelikle

ri taşırlar. Bu mezunların çalışma yerleri, kalfa, usta, ustabaşı ve monitör gibi 

başlıca üretimi destekleyen hizmet alanlandlr. (80) 

Endüstri Meslek Liselerinde öğretim ve eğtt:imi esnasında ortaya çıkan çeşitli 

darboğaz ve mahsurlar vardır. Bunları üç grupta ele alabiliriz. 

1) işgücü istihdamı açısından 

2) Kendi iç yapısından doğan mahsurlar 

3) Eğitici kadro bakımından mahsurlar 

1) İşgücü istihdamı açısından ortaya çıkan mahsurlar 

Türkiye'de yetişkinler arasında işsizlik bulunmaktadır. Diğer yandan işlet

melerin kaltftye eleman ihtiyacı da bilinmektedir. İşsizliğin temelinde istihdam 

a1anlannın ihtiyaçlarına uygun yeterli eğitimin verihnemest yatmaktadır. 

Mesleki eğitim iStenilen seviyede gerçekleştirilememesinin başka iki sebebi 

vardır: 

Birincisi devletin eğitim ve ayırabildiği kaynaklar yetersiz kalmaktadır. Dev

let bütçesinden milli Eğitime aynlan payın 1940'lı yıllann sonunda meslek eğiti

mine l/4'ü aynlabilirken, son yıllarda ancak 1/I0'u ayrılabilmektedir. Daha 

sonraki bütçelerde bu oranın artmış olmasına rağmen yine yetersizdtr. Çok pa

halıya malolan meslek eğittmtni, bu yetersiz bütçe imkanları ile günün şartlanna 

uygun olarak donatılmış okullarda yapma imkanı JcaJmamakta.. okullarda ancak 

temel mesleki bilgi ve beceriler verilebilmektedir. 

ikincıst; meslek eğttim1nin sadece devlet eli ve tmkanlan ile okullarda yün).

tülmesi, bu eğitimi iş hayatından koparmaktadır. Okulda 1şyer1 ortamı yaraW

ması güç olan meslekler için, temel bilgi ve beceriler okulda kazandırıldıktan 

sonra, bunların uygulamasının mutlaka işyerinde yapıbnası gerekmektedir. 

Meslek eğltJıntntn yeterli seviyede yapılamayışı mesleki eğitim görenleri iş-

801 Hasan Clctoğlu. Tıırklye CumhurtyeU'nde tık ve Ortaöğretlm Ankara 1985 s. 78 
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yerlerinde cesaretsiz hale getirmektedir. 

Çıraklık ve meslek eğitimine iş hayab bu gün sınırlı olarak katılmakta. bu 

da çıraklık ve mesleki tekruk eğitimin etkin hale gehnesind,e yetersiz kalmakta

dır. 

Bunun sebebJ; meslek eğitlınl Jle işyertndeki eğ1tlm1 düzenleyen 2089 sayılı 

"Çıraklık, kalfalık ve ustalık Kanunu" dışında temel ilkeleri ortaya koyup görevle

ri ve sorumluluklan tanımlayan bir mevzuatın bulunmamasıdır. 3308 sayılı ka

mın bunları gidermeye çalışmıştır. 

Türkiye'de bugün ilkokuldan sonra eğitime devam etmeyerek çalışan nüfu

sun 4 milyon Civarında olduğu edihnektedir. Hiçbir mesleki kalifikasyonu olma

yan bu nüfusun, bir yönü ile meslek sabJbi yapmak, diğer yönden çalıştıkları tş

yerlenndekı üretımın venmini ve kalitesini ytikseltmelertnı sağlamak ÜZere, 

mesleki bilgi ve becert kazandırıcı veya artırıcı kurslarla eğitilmesi zarureti ortaya 

çıkmaktadır. 

Bugün gelişmiş ülkeler, her sekvtyede yetişmiş insan gücünün önemini-za

manında kavrayarak işçiden en ileri seviyedeki mühendise kadar ttlın teknik ın

san gücünü yetiştirmeye düzenleyen kanunlan 50 yıldan bu yana çıkarıp uygu

lamaktadırlar. 

Böylece istenen işi, belirli kısa bir sürede yapabihneyi başaran meslek ele

manlarını gereken sayıda yetiştirmişler; bunu sonucu olarak da üstün bir üretim 

potansiyeli meydana getirmişlerdir. 

İş hayatmıızın ihtiyacı olan nitelik:11 tns,an gticünü yetiştirmek üzere; 

- Mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlanndaki öğrencilerin becert eği

timlerim işyertnde yapmaları 

- Ôğretınenlerin, tşyerlertnde. mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı inceleme ve 

araştırma yapmalan, 

- İşyerlertnde, kendi alanlannda yetlşmtş olan usta öğretJcilerin eğitim ele

manı olarak görevlendirilmeleri 

- Çıraklık mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerinin düzenlenip, yün'.itülmestn

de gerekli kuruluşlann teşekküllü 

- Ôzel ve kamu işyerlerlnın, kendi personelinin bilgJ ve becerilerini artırarak, 

mesleki geUşmelerini.sağlaınak amacıyla hizlmetıçı eğitim yapmak üzere sorumlu 

tutulmaları, 

- Çıraklık, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının görev alanının ge

nişletilerek tşyerlertne kadar götürülmesi, 

- Kamu ve özel işyerlert ile eğitim kurumlarının fertlere bir meslek kazandır-
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mak amacıyla mesleki kurslar düzenlemeleri gerekmektedir. 

Çıraklık, mesleki ve teknik eğitim faaliyetlertnin yürütülmesinde karşılaşı

lan en büyük problemlerden birisi de yeterli finansmanın sağlanamamasıdır. 

Beşinci 5 yıllık Kalkınma Planında da bu problem dikkate alınmış. bu amaç• 

la bir fon kurulması hukınu getirtlmiştir. 1986 uygulanan programda da bu hü

küm yer almıştır. 

Fonun faaliyete geçirilmesiyle, örgün, çıraklık ve yaygın eğitim yoluyla 

mesleki ve teknik eğttiı:run yaygınlaştırılması, yetiştirilen insan gücünün sayı ve 

kalite olarak artınlınası; çıraklılık örgtin ve yaygın mesleki ve teknik eğitimin bü

tfuı olarak desteklenip geliştirilmesi sağlanacaktır. Bu suretle ülkemizde çıraklık 

ve mesleki eğitimin finansmanına yeni bir boyut kazandınlacaktır. 

2) Kendi iç yapısından çıkan mahsurlar: 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı teknik liseler, endüstri meslek liseleri, kız 

meslek liseleri, ticaret liseleri ile otelcilik ve turizm meslek liselerinde 1985-1986 

öğretim yılına kadar örgün eğitim yoluyla sürdüııllmekte olan mesleki ve teknik 

eğitım alanında: 

a) Atelye laboratuvar ve öğretim binalanrun yapımında, 

b) Okulların atelye ve laboratuvarlannın teknolojik yeniliklere uygun maki

ne ve tedrisatla donatılmasında, 

c} Yeterli sayı ve nitelikte atelye ve meslek dersleri öğretim personelinin is

tihdamında, 

d) Teknolojik yeniliklere uygun öğretim programlan hazırlanması ve uygu

lanmasında 

e) Ders kitaplarının yazdırılmasında, 

darboğaza gtrilıniştir. 

Ortaokul mezunlarının örgün mesleki ve teknik eğitim alanına ilgisi her ge

çen yıl hızla artmasına rağmen, mevcut okullarımızın başvuran gençlerin yansı

na yakını bu okullara alınamamıştır. 

Diğer taraftan; okullarımızın atelye ve laboratuvarlan mali imkansızlıklar 

sebebiyle ye-ni teknolojilere uygun makine ve teçhizatla donaWamamışbr. 

Tecnibelt teknik lise ve endüstrt meslek lisesi öğretmenlerinin endüstri ku

ruhışlarınca iyi imkanla istihdam edilmesinden dolayı okullardaki öğretmenleri 

görevde tutmak mümkün olmamış: teknik ve endüstri meslek liselerinde öğret

men açığı had safhaya ulaşmıştır. Bu sebeple, okullardald bazı bölümlerde eği

tmı yapılamaz hale gehnıştir. 

Genel öğretime göre çok pahalı olan teknik eğitimin finansmanı için yıllık 
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bütçeden bu amaçla aynlan ödenek, ancak atelye ve laboratuvar için gerekli olan 

temin malzemesi alımı ve işletme giderlerini karşılayabildiğinden yeni açılan 

okullann donatımı, günün teknolojisine uygun makine ve araçlarla yenilenmesi 

de mümkün olamamıştır. 

Çıraklık eğitiminde ise: 2089 sayılı kanunun 3308 sayılı konunla yün1rlük

ten kaldırıldığı tarihe kadar geçen dokuz yıl içinde; ancak 39, il çıraklık eğitimi 

kapsamına alınabilmiş ve bu illerde 40 meslek alanındaki yaklaşık 13.000 kayıtlı 

çırağa eğitim verilebilmtştlr. 

Ülkeye halihazırda tahminen bir milyondan fazla çırak bulunduğu gôıönüne 

alınırsa; 2089 sayılı kanunun uygulanmasında, hedeflenen amaca ulaşılamadığı 

kolayca anlaşılacaktır. 

MesleJd ve teknik öğretim okullannm teknik yönden demode olmuş donatı

mı, nitelik ve sayı yönünden yetersiz personel ımkanlan ile örgün eğitim vasıta

sıyla meslek eğitimi gören gençlerimizin; istihdam edildikleri modern makinelerle 

donatılmış tşyerlerine intibaklannda çekilen sıkıntılar, tşyerler:ıntn yöneticileri ta

rafından her vesile ile dile getirilmiştir. 

3) Eğitici Kadro bakımından Ortaya Çıkan Mahsurlar: 

Aynca personel yetersizligi ve sınırlı maddi imkanlar sebebiyle yetişkinlere 

yaygın eğitim yolu tle meslek kurslan açılması, yetişkinlerin ihtiyaç duyulan 

alanlarda meslek öğrenmesi için mevcut bina ve donatımdan faydalanılması hu

susları da sınırlı kalmıştır. 

Kalkınma planlarında ve hiikümet programlarında 1995 yılına kadar orta

öğretim çağındaki gençlerimizin% 65'1nin mesleki ve teknik eğtt1m görerek yetiş

melen öngörülmüştür. Bu hedefe _ ulaşılabilmesi için çıkarılan _ 3308 sayılı Çırak

bk ve Meslek Eğitimi Kanunu ile mesleki ve teknik eğitim alanında sosyal muh

tevalı reform niteliği taşıyan çok önemli yeniltkler getirilmiştir. 

Yukarıda özet olarak belirtilen çıraklık, örgün mesleki ve teknik eğitım ile 

yaygın mesleki eğitimde karşılaşılan personel, donatım ve·maddi zorluklan orta

dan kaldırmak için çcıkanlmış olan 3308 sayılı çıraklık ve meslek eğitlmi kanu

nu 1986- 1987 öğretim yılından itibaren, kademeli olarak çıraklık ve örgün 

mesleki ve teknik öğretim alanlarında toplam 44 ilde uygulanmaya başlanmıştır. 

(81) 

81) Orhun Görüşler Sertsl. s. 238 
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ERKEK TEKNİK ôôRE11M GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 
OKUL. ÔĞRENCI. ÖĞRETMEN SAYILARI 

(15 OCAK 1991TAR1H1111B.ARİYLE) 

ÔĞRE'IMEN SAYISI 

OKUL AlUl,J r; &oi%R 
1L İLÇE TOP. ÔÖRENCl SAYISI 

VEMES. 
DERSi 

ANADOLU TEKNİK LİSESi 34 2 36 4 127 

ANADOLU MESLEK LİSESİ 2 l 3 433 

TEKNİK LİSElE~ 130 41 171 26 503 

ENDOSTRI MESLEK LİSESİ 160 265 415 253 433 10 177 8 325 

ENDÜSTRİ PRATIK SANAT oıruw 5 10 15 250 6 

IYET1sK1NLER TEKNİK EĞİTİM MERK. 8 4 12 260 

E.M.L.LERİNE BAĞU ORTAOKULLAR 4 18 22 3646 

- YATILI ENDOS'IRİ MESLEK LİSEI;~Rİ 22 40 62 6285 

L1MME 196 :ıno.+5740}: 16700 

A'I1...AML.~EML. MÜDÜR KADROSU 154 266 419 

~ END. PRATİK SANAT OKUL MO. KAD. 2 2 
304 352 18507 

MÜNHAL BULUNAN MD. KADROSU 4 27 31 ~ 

Kaynak: M1lll Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik ôğretım Genel Müdürlüğii 1990 • 1991 
ôgtetım Yılı Erkek Teknlk Ôğretim Genel Mö.dürlüğüne Bağlı Okullar Ankara· 1991 
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BÖLÖMVI 
Vl· DEĞERLENDİRME VE TEKLİFLER 

Al Değerlendirme: 
3308 sayılı kanunun sağladığı olumlu gelişmeler 

M11li Eğitim Bakanhğı.'nm bu kanun öncesine kadar sürdürdüğü çalışmala

rın semereleşmesine yol açan 3308 sayılı kanun Mesleki ve Teknik Eğitim ala

nında reform sayılmış ve öyle kabul edilmiştir. 

Gerçekten de bu konunun getınniş olduklan kolaylık, verim, kalite mesleki 

tecrübe hususunda tartışılmaz bir gerçektir. Biz konumuz itibarıyla üzeıinde en 

fazla duracağımız konu biç şüphesız okul ve işletmelerdeki meslek eğitimi uygu

lamasıdır. 

3308 sayılı kanun Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllarca tem.ininde güçlıik çekti

ği atelye ve donanımı ve buralarda kullanılacak malzemerun temini hususunda 

pekçok zorluklarla karşılaşmıştır. Hatta pekçok yerde öğrenciler branşları ile ilgi

li makineleri görmeksi.Zin mezun edilmişlerdir. Alınan teorik eğitimin yetersizliği 

nedeniyle öğrenciler kendi mesleklerine ilgisiz alanlara yönelmişler ve buralarda 

kendilerine başan ve güven aramışlardır. Bu da eğitimde bir eğitim biıjminde 

karŞılaştığınnz semeresiz yatırımlara dönüşmüştür. Mesleki ve teknik eğitim ala

nmda semeresiz yatınmlar çok yüksek oranlara ulaşmıştır. Yukarıda bir konu ile 

Jlgill olarak belirttiğimiz rakam; toplam mezun olan öğrencilerin yaklaşık % 

21.6'sı mesleklertyle ile ilgili alanlarda çalışmışlardır. 

Kamın sonrasındaki durum ise mezun olan öğtencilertn yükseköğrentm ve

ya. başka durumların engel olmasına rağmen% 50'lerin merine çıkmıştır. 

EndüstrJ Meslek Llsesi öğrencilerinin meslek eğitimi uygulaması hakkında 

kısaca bilgi verecek olursak şu şekildedir. 

İşletmelerde meslek eğitimi; işletmelerin eskime, araç-gereç ve mesleğinde 

uzmanlaşmış personel ımkanlanndan faydalanılarak yapılmaktadır. Bu uygula

mada öğrenciler, haftada iki gün okulda teorik eğitim, üç gün de işletmelerde be

ceri. eğitimi görmektedirler. Bu durum öğrencilerin okuldan mezun olduktan 

sonra istihdam edilebilecekleri 1şletmeleti, şartlanru ve gerçek manada tecrube 

kamnmaktadırlar. 

Aynca bugün dünyada hızlı bir şekilde değişmeden teknolojik yarışta altya

pıyı oluşturan ara insan gücü yetiştirilmesi tam ve Jhttyaca cevap verecek seviye

de olmadığı zaman transfer edilen teknoloji gelişmeye ve dışa bağıma muhtaçtır. 

1.ürldye'run; ekonomik hayatın hizmet ve endüstriyel alanlannda f aaltyet gôste

rem işletmelerinin dünya şartlannda rekabet etme imkanlarına kavuşmasım sağ-
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layacak en önemli unsur, alanında iyi yetişmiş teknik insan güct1 olduğu bilin

mektedir. 

Endüstri kuruluşlannın kamın· öncesindeki dönem de okuldan mezun olan 

öğrencilere duyduğu iş becerisi hakkındaki güvensizlik bu konunla ortadan 

kalkmaktadır. Bu kanunla gerçekleşen okul-işletme işbirliği istenilen nitelikte 

ele alınan yetiştırilınestnı sağlamaktacbr. 

Endüstri meslek liselerinde uygulamalı meslek eğitimi kanun öncesi dönem

de okulların atelye ve laboratuvarlarından faydalanılarak atelye öğretmenleri ta
rafından gerçekleştlıilmişttr. Malt Jmkanların yetersizliği sebebiyle okul atelyele

rtn.1n teknolojik alanda meydana gelen yenilikleri ihtiva eden makine ve teçhizat

la donatmak veya takviye etmek Milli Eğitim Bakanlığınca tahsis edilen kaynak

larla milınktln olmamıştır. Bu sebeple, mezun olan gençler yeni teknolojik işlet

melerde daha beceri eğitlmlerın de intlbakSJzlık göstermişlerdir. 

Bundan önceki dönemde haftada 52 saate kadar ders yükü bulunan öğre

tim programlan öğrencilerin şahsiyetlerinin geltşmest ve yeni şeyler meydana ge

tirebilmeleri için kabiliyetlertnt teşvik edici mahiyette değildir. Sağlıklı bir eğitim 

görmedikleri bir tarafa mesleklerini tam manasıyla öğrenememelertne ve yükse

köğretlm kurumlanna girişlerini de menfi yönde etkilemiştir. 

Yeni hazırlanan işletmelerde meslek eğitimi haftalık ders dağıtım çizelgele

rinde haftalık derslerin saatleri IX sınıflarda 44, X ve XI'nci sınıflarda ise 40 saat 

olarak tespit edilın1şttr. İşletmelerde meslek eğilimi haftalık ders dağıtım çizelge

lerJnde uygulamalı derslerle. meslek derslerini destekleyici derslere ve aynca, da

ha önceden seçme11 olarak okutulan matematik ve fen bilgisi dersleri mecburi 

dersler arasında alınarak fen gurubu derslerine de ağırlık verilmiştir. Böylece Oğ

rencilertn: 

- Mesleklerinde yeterli becert ve tecrübeleri kazanmalanna ve daha kolay is

tihdam edilmelerine 

- Yükseköğretım kurumlarına giriş iıntihanlanndaki başan şanslarının arb

nlmasına imkan sağlanmıştır. 

- İşletmelerde meslek eğitimi uygulaması için öğrencilerin haftada üç giin iş

letmeye gitmeleri sonucu boşalan okul. atelye, laboratuvar ve öğretmen imkanla

nndan: bu okullara daht fazla Oğrenct alınarak ilave bir yatırım yapmadanı okul

lann kapasttestıım % 30 civarında artınımasında kullanıimıştır. 

Yine mesleğinde çalışmakla olanlar için tekamtll kursları, örgün eğitim sts

temtnden aynlmış ve tstıhdam için gerekli yeter11liklere sahip olmayanlan istih

dam imkanı olan görevlere hazırlamak için de modfiler sistemde meslek kursları 
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düzenlenmesinde faydalanılmaktadır. 

İşletmelerde meslek eğltlminde; tşyerlertntn mesleğinde ıyt yetişmiş. tecrü

beU elemanlarından ve modem donanımdan faydalanılmaktadır. Meslek eğitimi 

Ue görevlendirilen personel Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan programa uygun 

olarak açılan iş pedegoJist kurslanna alınmakta ve kendilerine eğiticillk nosyonu 

kazandınlarak "Usta Öğreticilik Belgesi" verilmektedir. Bu sayede öğrencileri ye

terli mesleki tecrübesi bulunan, usta öğreticilerin sorumluluğunda ve gerçek 

üretim şartlan içinde öğretim programlanna uygun olarak meslek eğitJmi görme

leri sağlanmaktadır. 

İşyerlerlnde bakanlıkça yapılan araştırmalarda çok sayıda mühendis, teknik 

öğretmen ve teknikerlerin ve alanlannda tecrübelJ teknik lise mezunlannın işlet

melerde meslek eğitımı gören. öğrencilerin eğitiminde görev almaları öğrenciler 

arasından çok önemli faydalar sağlamıştır. 

İşletnıelerdekJ meslek eğitiminin bir olumlu yanı da eğitimin yaz aylannda 

da devam etmesi v~ bu süre içinde öğrencileri bir aylık ücretli izin verilmektedir. 

Bu dunımdald öğrenciler bir aylık endüstri stajlannı yapmış sayılmaktadırlar. 

Bir başka olumlu yanı da işletmelerce öğrencilerin yaşlarına uygun asgari 

ücretin en az% 30'u tutannda aylık ücret ödenmekte ve aynca, öğrenciler; has

talık. meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı sigortalanınakta. sigorta primleri 

Milli Eğitlm Bakanlığınca ödenmektedir. 

Yıl içinde öğretim programlanndakJ konulann en az % 80'int işletmede gör

memiş olan ()ğrenctler öğretim programında eksile kalan becert konularını, öğre

tim yiıı sonunda oh-ul atelyelerinde telafi eğitimine alınarak tamamlamaktadırlar. 

X ve XI sınıf ôğrencilertnın becert eğitiminde ki başan durumu durumu öğ

retim yılı içinde aldıkları birinci ve ikinci kanaat dönemi notu ortalaması tle yıl 

sonunda kaWdıklan imtihanlarla değerlendirilmekte, yıl sonu imtihan komisyon

lan valiliklerce görevlendirilen; okulun meslek alanı öğretmeni, işveren kuruluşu 

temsilcisi ve usta öğretictlerden kurulmaktadır. 

Okulların meslek alanı öğretmenleri, öğretim programlannın uygulanmasın

da işletmelere rehberlikte bulunmalan amacı tle koordinatör olarak gôrevlendtrtl

mekte, bu görevlendirilmede öğrencilerin işletmelere dağlhm durumlan esas alın

maktadır. 

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu hükümlerine. uygun olarak 

l986- l 987 öğretim yılında 39 ildeki 108 Endüstri Meslek Lisesinde okuyan 

40.000-öğrenci yaklaşık 7.000 işletmede ve bu işletmelerce görevlendirilen 8000 

ulıta öğretici tle mevzuat hükümlerıne uygun olarak işletmelerde meslek eğitimi 
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görmiiştfu. 

Bu uygulama 5 Temmuz 1987 tarih ve 19.508 sayılı Resmi Gazete'de yayım

lanan ilanla ülkemiz genelindeld endüstri meslek liseJerımtze yaygmlaştınıınış, 

1987-1988 öğretim yılında eğitlm yapılan işletme sayısı 1 I.816 yer bu işletmeler

ce öğrencflerim1ztn eğitiminde görevlendirilen teknik personel sayısı 14.234'e 

ulaşmıştır. Böylece, okullann tamamında aynı öğretim programlarının uygulan

ması ve kanunun getirmiş olduğu imkanlardan öğrencilerin faydalanıp eğitim 

görmeleri sağlanmıştır. 

Uygulamanın yür(itülmesinde diğer bir olumlu gelişme; işletmelerde meslek 

eğitimi uygulayan okullardaki müdürler, müdilr başyardımcıları, müdür yardım

cılan, koordinatör olarak görevlendirilen Oğretmenlere, meslek kurslarında görev 

verilen öğretmenlere; nomıa1 maaş ve. ücretlerine ilave olarak Çıraklık Mesleki ve 

Teknik Eğitimi Geliştirme Yaygınlaştınna Fonu'ndan ek ücret ödenmesine geçil
mesidir. (B2) 

Çıraklık ve Meslek Eğitftnt Kanununun get:Jrmiş olduğu yenilikler ve düzen

lemelerin tabl111 ve sonuçlan: 

- ôrgün ve yaygın mesleki teknik eğitim sistem bütünlüğü içerisinde düzen

lenmektedir. 

- İş hayab mesleki-teknik eğitimin planlama geliştirme ve değerlendirme sü

reçlerine ülke ve il seviyesinde etkm şekilde katılmaktadır. 

- Mesleki-teknik eğitim hizmetleri geniş halk kitlelerine yaygın şekilde ulaş

tmlabilecektir. 

- Mesleki yeterliliklerin yükseltilmesi ile mal ve hizmet üretiminde kalite ar

tmlacak ve iŞ verimi yükseltilecektir. 

- Bağımsız işyeri açma ve işletme mesleki yeterlikle mümkün olacaktır. Bu 

şekilde mesleki standartizasyona gidilecektir. 

- Çırak ve meslek lisesi öğrenctlerinin iş kazaları meslek hastalıkları ve has

talık sigorta primleri devletçe ödenecektir. 

- Meslek liselerinin kurulu kapasitelerinden daha fazla öğrenctnin faydalan

ması mümkün olacaktır. 

- Mesleki becert eğitimi gerçek iş ortamında yapılabilecektir. 

- Mesleki-teknik eğıt1min geliştirilmesi ve yaygınlaştınlması için istikrarlı 

kaynak sağlanmaktadır. 

- İşletmelerin iş öncesi mesleki eğttime katıınıası ekonomik yönden teşvik 

edilmektedJr. 

~ Milli Eğit,im ve Din Eğitımi, tlmi Seminer Ankara 9-10 Mayıs 1981 s. l 11 
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- Çırak ve öğrenciler, meslek öğrenir iken ücret alabileceklerdir. Gençlerin 

aile üzerindeki yükü bir ölçüde hafifletilecektir. 

- İş hayatındaki ve teknolojideki gelişmeler ve değiş1kl1kler ve eğitime etkileri 

yönünden mesleki-teknık araştırma ve geliştirme merkezince izlenecektir. 

- Mes1eld-teknik eğitim kurumlan döner sermayesi 5 milyar liraya yükseltil

miştir. Bu miktar Bakanlar Kurulunca ı O kat artın1abilecektlr. 

- Döner sermaye faaliyetlerinden sağlanan karların ı /3 "Üretimi Teşvik Pri

mi" olarak ilgili personele dağıW'acaktır. 

- Özel eğitime muhtaç kişileri istihdama hazırlayan meslek kurstan açıla

caktır. 

- İş hayatındaki yetişkin usta ve teknik personelden öğretici olarak yaygın 

şekilde faydalanılacaktır. 

- Yükseköğretlm kurumlan önündeki yığılma makul btr sürede önlenecektir. 

- Türk ortaöğretim sistemi iş hayatının ihtlyaç1anna uygun şekilde mesleki-

teknik eğitim ağırlıklı bir nitelik kazanacaktır. 

- Olkemiztn insan kaynağı, fertlerin ilgi ve tstthdam1anna uygun şeldlde 

mesleld-telmik eğitim ağırlıklı bir nitelik kazanacalrtır . 

- Ülkemizin insan kaynağı fertlerin ilgi ve tstlhdamlan ile toplumumuzun tb

tiyaçlan yönünde yetiştirilecektir. (83) 

- Çırak ve ôğrencilerln yetiştirilmesinde büyük katkısı olan esnaf ve küçük 

sanatkarların da korunmasına ihtiyaç duyulmuş, ve bunların yanında çalışarak 

kalfa olanlar için 1 yıl çalışma zorunluluğu gettrilmişttr. aundan sonra bu tşye

rtnden ayrılmak isterlerse 3 ay önceden haber verme zorunluluğu benimsenmiş

tir. 

Pratik eğitim yapan çırakların bu eğitimleri sırasında 1475 sayılı iş Kanu

nu'nun 69. maddesi gereği, program hazırlanması Ongönllmüştüt. {Md.12) ki; bu 

hükümle de 18 yaşından küçüklerin sanayiye ait işyerlerinde gece çalıştırılama

yacağı belirtilmiş olmaktadır. 

- Aday çırak ve çırakların öğrenci statüsünden faydalannıalan (Md.11} sağ

lanmak suretiyle de ntsbi bazı sosyal imkanlar da sağlanmış bulunmaktadır. 

- İşletme statüsüne gtren kamu, özel kurum ve kuruluşların istenilen evsafa 

uygun olup olmadıklannın denetleme hakkının Milli Eğttinı ve Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığınca yürütülmesidir. Bu hususta yükümlüluklerini yeline ge

tlnneyen kurum ve kuruluşlara çeşitli cezai müeyyideler tatbik edilmesidir. 

3308 sayılı Kanunun en Onemlt olumlu taraflarından birisi de Ahi birlikle-

83) a.g.e. s. 114 
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nndeld Esnaf Oonca} medrese birlikteliğinde olduğu gibi okuHşyeri bütünlüğünü 

ortaya koymuştur. Eğitim merkezlerinde yapılan teorik eğitim ile lşyerlerinde ya

pılan eğitimin paralelliğini sağlamıştır. 

Okul içi eğitim ile okul dışı eğitim birbirlerini tamamlamışbr. Ahi birliklerin

de de ınsan bütün olarak alımp mesleki ve genel bilgiler verilişi btrarada idi. 

Ahilik mesleğindeki yamaklık ilk basamak oluşu itibarıyla aday çıraklığa 

benzemekte idi. Yasaya uygun olanlar ise çıraklığa başladığı da görülmüştür. 

Öğrenim sadece meslek öğretmeye haşredilmemJş ve genellikle akşamları veya 

müsait vakitlerde çıraklann genel b11gt ve görgü edinmelerine yardımcı olunuyor

du. Böylece onları kuru bilgilerle donatmak yerine madden ve manen olgunlaş

tırmaya çalışıyorlardı. 

3308 sayılı kanunda en büyük yeniliklerden birisi de aday çırak ve çırakla

rın sigorta pfimlerinfn devlet tarafından ödenmesi. Batıdan daha ileri seviyede 

hareket edildiği intlbaının uyandırmakla birlikte aslolan bu işe işletmelerin ve 

kuruluşlann soğuk bakmalarını ve olaya sadece bir gider olarak görmelertne ma

ni olmaktır. Yine bu tutum devletin olaya ekonomik açıdan değil eğitim açısın

dan baktığının göstergesidir. 

Kanun kim1lertne göre Alman menşeli olduğu iddia edilirse de Ahiliğin tesir

leri açıkça görülmektedir. 

Daha önce çıkanları 2089 sayılı çırak, kalfa ve hastalık kanununun uygu

lanmasında çıraklara sadece meslek dersleri veriliyor idi. Halbuki bu kanunla 

birlikte çıraklara dini ve ahlaki bilgiler verilmesini temtn maksadıyla çıraklık eği

timi verilen bu müesseselerde meslek derslerin1n yanında Din Kültürü ve Ahlak 

Btlgtst dersleri okutulmaya başlanmıştır, Bunun yanında Türkçe, Sosyal Bilgiler 

gibi dersler de okutulmuştur. Bu da aynı şekilde Ahilikteki insanı bütün yönle

riyle teçhiz edip dünya ve ahiret saadetini sağlamaya çalışması ile özdeşleşmek

tedir. 

Çırak-kalfa-usta üçlüsüne giden yolda ahilikteki çalışmalar ve yapılan tö

renler bugünkü. kanunun muhteviyatına yansımıştır. 

Ahi birliklerindeki çırakların kalfalığa geçmeleri, kalfalıktan ustalığa geçiş 

sllreç1eri tesbtt edilmiştir. İmtihana benzer törenlerle bu gerçekleştirilirdi. 

Bu kanun esnaf ve sanatkarlar tarafından "Ahilik SistemJne Dönüş" olarak 

değerlendir1lıniştir. 

Yine bu kanunla getirilen önemll bir gelişmede çırakların öğrenJmJ için üst 

bir öğrenime geçişleri sağlanmıştır. Böylelikle buralarda yetişen çıraklar Sosyal 

Mobilite gereği yatay ve dikey geçişlerle meslek lisesini tamamlayıp üniversiteye 
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kadar devam etmeleıtnt kanun etmıştlr. 

Bu kanunla birlikte endüstrt kuruluşlannın ihtiyacı olan elemanlan kendi 

bölgelertnde karşılamaları sağlanmıştır. Tabi ki her yıl artan bu ihtıyaçlan karşı

lamak için açılacak okulların sayısı sürekli artması gerekmektedir. Bu uygula

malı eğitim sayesinde 2000 yılına kadar olan ihtiyacın karşılanması için gerekli 

ön adımlar aWmıştır. (84) 

Teklifler bölümünde değineceğtmız için burada zikretmemiz gereken bir ko

nuda şlmdiye kadar kurulan Endüstri Meslek Liseleri ve Meslek Eğitimi veren 

kuruluşlar genellikle sanayi bölgelerinden uzak veya ilgisiz yerlere yapılmış ve 

yahutta ilgili sanayt merkezlerinin bulunduğu bölgeden, şehirden muhitten uzak 

yerlere inşa edilmiştir. 

Bugiin bu hata giderilerek Teknik Öğretim Okullan ve kurumlan, öğretim, 

atelye, laboratuvar ve lojman l;ltnalan ile enerji tesisleri, öğrenci toplanma ve 

oyun alanlarının yer alclığ.; kompleks tesisleii halinde inşa edilmektedir. 

3308 sayılı kanun çerçevesinde yapılabilecek tekllfler yukarıdan bert sırala

dığımız birçok olumlu gelişmelere rağmen ortaya çıkan bazı olumsuz diyebilece

ğimiz bazı aksaklıklar vardır. Bunlar toplu bir şekilde değerlendirmek yerine öğ

renct-okul-işyert açısından olmak üzere üç kısımda incelemeye çalışacağız. 

Öğrenciden kaynaklanan olumsuz gelişmeler: 

- Öğrencilerin bu uygulamadan sonra gözle görülen en büyük eksikliklert 

okulun kontrol çizgisinden aynlmış olmaları ve bu durumu yanhş olarak değer

lendirmelert 

Bu sahada görevli çeşitli okul mıldürlen ve idareciler başta oltnak ılzere di

ğer öğretmenler; özellikle büyük şehirlerde öğrencinin işletmelerde değişik bir ya

pı kazandığını be1ırtmişlerdir. Bu k.1mselertn açıklamalarına göre öğrenciler işlet

melerde öğrenci vasfına yakışmayan çeşım davranış kahplanna gtrmJşJerdir. Bu 

durum işletmelerin büyüklüğü veya küçüklüğüne göre değişebildiği gibi Jşkolun 

dan tşkoluna değişiklik gösterebilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığınm belirlemiş 

olduğu temel ilke ve prensipler diğer okullardan farklı bir duruma bl1rünmekte

dir. 

Endüstri Meslek lisesine gelen öğrenciler ilk yıl geldikleri farklı ortaokullara 

rağmen çoğunlukla temız bir şahsiyet olmaya müsait yapılar gttt.Udert işyerlertn

de tahrtp ohnaktadır. 

- Endüstri Meslek Liselert yeni uygulama ile birlikte büyük oranda kapasite 

artışma gitmişlerdir. 50-60 kişilik sınıflarda eğitim kalitesini korumak mümkün 

84) M.E.B. End'ClstrtyeJ .................... a.g.e. s. 5 I 
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olmamıştır. Ôğrenci bilgisinJ korumak mümkün olmamıştır. Ôğrenct bilgi eksiklJ

ği ile gittiği işletmelerde okuldaki eğttlm1 beğenmemeye veya küçük görmeye baş• 

lamıştır. 

- Öğrencilerle yapılan görüşmelerde pek çoğunun ortaokullarda fazla başarı

lı olmadığını, başarılı olanlann elektronik, bilgisayar vb. bölümleri tercih ettiğini 

yine bunların Teknik liseye geçerek buralarda eğitim gördükleri tesbit edihniştlr. 

- Bazı öğrenci ailelerinin çocuklarına baskı kurarak bu okullara geldiği ve 

bu durumdan memnuniyetsizliklerini değişik şekillerde su yüzüne çıkardıkları 

öğrencilerin kendi ifadelerinden çıkarıhmştır. 

- Öğrencilerin işletmelerden aldık.lan ücret azlığına rağmen onların bazı kö

tii alışkanlıklara başlamalanna (içki, sigara, kahvehanelerdeki çeşitli oyunlar; 

atari salonlan) neden olduğu tespit edilmiştir. 

- Öğrencilerin çalıştıkları işyerlertndeki farklı yaş guruplarındaki kişilerle 

beraber olmaları ve bu kişileıin tahsil ve ahlak seviyelerJnin düşük oluşu öğren

cileri olwnsuz.yönde etkilemiştir. 

- Öğrencileıin ild.nct sınıftan itibaren başlayan eğitimlerinin uzunluğu okul

dan % 50 oranında fazla oluşu öğrencilerin işletmelerin havasını üzerlertnden 

atamamalarına neden ohnaktadır. 

- Öğrencilerin bir kısmı tşyerlerini kendilerinin bulması sonucu buralarda 

tanıdık, yakın veya akraba faktörleri yüzünden işletmelerde devamı aksatmaları

na veya hiç devam etmemeleri onları olumsuz yönde etkilemektedir. 

- Bazı Endüstri Meslek lıselerinde öğrenc1Jerin imtihan sonucu açık olan bö

lümlere imtihan olunmaksızın ahnmalan buralara düşük eğitim almış veya lise 

tahsili yapacak kapasiteden uzak kimselerin gelmesine yol açmıştır. Bu vaziyette 

gelen öğrenciler diğer başarılı öğrenciler üzerinde olumsuz etkiler meydana getir

mektedir. 

Okul açısından ortaya çıkan mahsurlar: 

- Öğrencilerin tş ve beceri eğttımı yaptıkları atölyelerde gerekli malzemenin 

eks1kltğ1 veya geç intikali gibi durumlar neticesinde öğrenciler eksik bilgi ile tşlet

me1ere gönderilmekte ve çeşttli zorlukl~la karşılaşabilmektedirler. 

- özellikle teknik öğretmen eksikliğinin neden olduğu öğrencilerin yeterli 

eğtt:ı:m a,labilmelerının imkmısızhğı. 

- Öğrenci kapasitesinin aşın kullanımı yüzünden derslfk yetersizliği ve atöl

yelerdeki gerekli makJnalann yetersizliği. 

- Okulların sanayi bölgeleri ile paralel bir şekilde inşa edilmediği için ulaşım 

zorlukları yüzünden okul öğretmenlerinin öğrencileri denetleyecekleri koordina-
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törlük görevlerini bihakkın yeline getirmesini engellemektedir. 

- Pek çok okulda geçmiş dönemlerden günümüze ~adar gelen pekçok branşı 

tçinde banndınnası ve bu bölümlerin bazılannın bölge ve okulun bulunduğu yer

deki endüstri ve sanayi organizasyonlarıyla ilgisiz oluşu. 

- Bazı okullarda açılan bölümlerin bölgenin ihtiyacı olmayacak elemanları 

yetiştireceği için bu bölgelerde yetişecek elemanları ihtiyaç duyulan yerlere gön

dermek çoğu zaman mwnkün olmamaktadır. Bu husus özellikle pekçok değerli 

uzmanımız tarafından tespit edilmiş ve eleştırtlın1ştır. <851 Bu bir nevi eğitimde 

semeresiz yatının diyebileceğimiz bir olguya neden olmaktadır. (86) 

- Bu okullardaki öğretmenlerin yapılan pekçok teşvike rağmen özel sektörü 

seçmelertnin nedenlerinin araştırılması gerekmektedir. Zira bu durum eğitim ve 

öğretimin aksamasına yol açmakta.dır. 

- Okullarda kurulmuş olan döner sermayelerinin öğretmen ve öğrenci lehine 

tekrar düzenlenerek buralardan elde edilen gelirlerin üzerindeki kesintilerin kal

dınlması veyahutta öğrencilerin sigorta işlemlerinde olduğu gtbi devlet tarafın

dan karşılanmalıdır. 

- Okullardaki kontenjanların bölgedeki mevcut işletmelerin durumuna g~e 

azaltılması veya çoğaltılması her yıl belirlenmelidir. Zira bazı bölümlerdeki öğren

cilere gereken sayıda işletme bulmak güçleşmektedir. Hatta bazı öğrenciler yer

leştlrtldikleri işletmeler öğrenim gördükleri mesleki eğitimle alakası dolaylı veya 

hiç olmamaktadır. 

- Büyük şehirlerde işletmelere koordinatörlük ile görevli öğretmenlerin ra

hatlıkla gıdiş-gehnelertni temin güçlüğü vardır. 

- Öğretmenlerin hizmetlçi e·ğıtım programlan cazip bir hale getirilip yaygın

laştırılması böyleliltle gelişen teknolojileri takip etmeleıi sağlanmasına yönelik fa

aliyetlerin yeterli değildir. 

İşletme açısından ortaya çıkan mahsurlar. 

- Öğrencilerin işletmelerde diğer çalışanlarla aynı kefede tutularak aynı de

recede becert ve maharet istenmektedir. 

- Öğrencilerin kanunun iş yasalannda yasaklanmış ağlr ve tehlikeli işlerde 

çalıştınlab:ilınelert, iş s~eleri ara dinlenmeleri, hafta tatili, milli bayram ve umu

mi tatil günlerinde çalıştınhnalan ilgili yasada açıkça bel1rtilınemesi bunlann is

tısmanna yol açmıştır. 

- Öğrencilere yasada yer almayan şekilde fazla mesai gibi hususlarda baskı 

yapıldığı öğrenc11er tarafından ifade edJJmtştir. 
85) Amtran Kurtkan. Eğitim Sosyolojisi, s. 91 
86) Mustafa Erkal. Sosyoloji (4. Baskı) İstanbul, 1992. 
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- Öğrenciler işletmelerde mesleki btlgı ve becen işleri yaptınıacağı kanunda 

belirtildiği halde rutin ışlerle meşgul edilmekte ve yetişmeleri btlfül engellenmek

tedir. 

- İşletmelerden özel sektöre ait olanların da öğrencnere gerekli sayıda belge 

sahibi usta öğretici temin edilememtştlr. 

- İşletmelerin bazılannda kız 0ğrenciJer için gerekli Türk-İslam 0rf adet ve 

geleneklerine uygun bir ortamın bulunamayışı bu öğrencilerin ahlaken ve mesle

ki bakımından deJenerasyonuna yol açmaktadır. 

- işletmelerde öğrenci yerleştirilirken 50 ve daha fazla işçi çalışbran 1şyer1eıi 

tçın zorunluluk arzeden bu eğitim, 50'den az tşçt çalıştıran işletmelerde de uygu

lanabilmesi pekçok tşyertnin bu kapsama gınnesine yol açmıştır. Aslında küçük 

işletme olarak kabul edilen bu yerler de öğrencinin yetişmesine uygun bir ortam 

olup olmadığı tartışma götürür bir meseledir. Zira bu küçük işletmelerde ucuz 

lşgücü olarak kabul edtlerek çalıştınlmalan gerekil beceri ve mesleki tecrübeleri

ne ulaşmalanna engel olmaktadır. 

- İşletmelerde ckullardaki atölyelerdeki gerekli makine ve techizat eksikliği 

yüzünden eğ:ittm küçük görülmekte ve bu husus öğreneiJere belirtilerek aşağılık 

kompleksine ıtilmelertne neden olunmaktadır. 

- İşletmelerdeki öğrencilerin grev veya lokavt durumlarında takınacaklan ta

vır yasanın 22 maddesinde belirtilmiş olmakla beraber bu durum sendikalann 

grev ve lokavt kapsamı dışında kalan öğrencilerle karşı karşıya getirmek ihtimalli 

tçin çözüm göstertlememektedir. Örneğin 5000 veya 10.000 civannda jşçı istıh

dam eden işletmelerde 500 ile 1000 civannda · öğrenci çalışacaktır. Bu öğrencilere 

rehberlik edecek usta öğreticiler 16 öğrenci ile ilgilenmekte olduğu düşünülürse 

sendika açısından zor bir durum ortaya çıkmaktadır. 

- İşletmelerde usta öğreticilerin gunduz görevlendirilmeleti kendileri açısın

dan maddi kayıplannm telafisi düşünülmemiştir. 

- İşletmelerle okullardaki mevcut branşların ilgisizliği meslek eğitimini 

olumsuz etkilemektedir. 1985-1986yıllarmdayapılan btr araştırmada Tiirkiye'de 

50 ve yukansında işletmelerde yüzde beş hesabıyla 140 bin öğrenci eğttıleb11-

mekte, halbuki aynı yıl içmde öğrenci sayısı 200 bin ctvanndadır. Aynca bu işlet

melerin bazılannda gösterilen Meslek dallannda bunun içtne dahildir. (87) 

B) Tekllfler 

- Öğrencilerin iŞletmelerde eğitim görmeleri sonucu ortaya çıkan çift kişilik-

81J Orhfın Görüşler Serisi, s. 238 
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}erinin okul yönünün ağır basmasının sağlanarak bunun devamlı bir şekılde öğ

rencilere vurgulanması. 

- Öğrenciler Jç1n iş1etme1erdeki beceri eğitbni Lise I sınıfın yaz tatili dönemi

ne alınıp arada.ki bu boşluk değerlendirilmelidir. Gerekirse Lise III sınıfın I sö

mestr sonunda işletmelerden öğrenciler çekilip okul ıçındeki verilecek bir eğitim

le eksiklerinin telafisi cihetine gid1lmelid1r. Bu bir dönem içinde verilecek yoğun 

bir eğitim öğrencinin öğrencilik vasfına dönüş il.nü sağlayabilir. 

- Öğrencilerin okul kapasitesine göre bir kısmı bazı bölümlerde gereken va

sıfta işletme bulunamadığı takdirde eğitimi için elvertşli bir hale getitilmelidir. 

- Ôğrencilertn kontrollerinin ciddi bir biçimde yapılması ve kağıt üzerinden 

olumlu tablolar ç.lzilmesmin önüne geçilmelidir. 

- Koordinatörlük görevinin gereği gibi yapılabilmesi için okullarla servis veya 

servis için gerekli araç ve vasıtalarının kullannnı sağlanmalıdır. 

Bu husus hakikaten büyük şehirlerde görevli öğretmen1erin işletmelere dü

zenli gitmesini aksatmakta aynca okulda atmakla zorunlu oldukları imza gibi 

bazı bürokratik işlemler denetimi yavaşlatmaktadır. Bu durum öğrencinin başı 

boşluğu gibi bir durum ortaya çıkarmaktadır. 

- Öğrencilerin gittikleri işletmeler hakkında görüşlert dikkate alınıp, yapıla

cak test ve anketlerle 1ş1etme1ertn durumu tespit edilmelidir. 

- İşletmelerdeki görevli usta öğretıcilerin, görevlerinin bilincinde olma!~ 

sağlanmalıdır. 

- tşyerlerindeki diğer çalışanlarla olan münasebetleri hususunda öğrencilere 

sık sık uyancı konuşmalar ve tavsiyeler yapılmalıdır. 

- Okul kapasiteleri gözden geçirilerek öğrencilere yeterli derslik temin edile

rek, öğrenciler tarafından şikayet konusu olan kalabalık sınıflar sonucu yeterli· 

eğitim alamama gibi ortaya çıkan problemlerin çözümü yoluna gıdilınelidir. 

- Öğrencilerin başarılı olanların gelmesini temin maksadıyla gerekli önlemler 

ahmnalıdır. 

- Öğrencilerin aşın ıstek duydukları bölümleıin mümkün olduğu ölçüde ar

tınımasına gidilmelidir. 

- Okullar için gerekli malzemenin zamanında ve yeterli olarak temin edilme

si gerekmektedir. Aynca öğrencilere bütün bölümlerde atelye ve teorik ders eğiti

mi için gerekli öğretmen, eleman ve teknisyenin istihdamının sağlanması gerekJi

dtr. Böylelikle öğrenci eğitlminl tam ve eksiksiz alması ve gittiği işletmelerde ken

di bilgisine güveni sağJanacakbr. 

- Art.an öğrenci kapasitesini karşılayacak sayıda derslik sağlanması ve atöl-
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yelere gerekli makinalann temin edilmesi zorunluluğU vardır. 

- Okulların sanayi bölgelerinde olmayışı yüzünden ortaya çıkan ulaşım zor

luğu gideıilmeye çalışılmalıdır. Yeni kurulacak okullar bu bölgelerde ınşa edilme

Udir. 

- Özellikle işletmelerdeki eğitimi denetlemek ile sorumlu olan koordinatör

lllkle görevli öğretmenlerin ulaşunı için gerekli vasıtaların okullara tahsisi. 

- Endüstri Meslek Liselerinin yurt sathındaki böliimlertrun bölgenin beşeri, 

coğrafi, iklim, tabil kaynaklar açısından değerlendtriUp yeni bölümlerin buna gö
re tanzim1 ve bölgeleri arasında bölüm değişikliklerin gerçekleştirllmesi zaruridir. 

- Yine açılan bölümlerini kontenjanlarında uygulama yaptınlacak öğrenci 

sayısının tespitinde ortaklaşa hareket etmeleri zorunludur. 

- Bölgelerde yetişen mezunların aynı bölgede istihdam edilecek alan bula

maması durumlarmm gtderilınest için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Zira bu durum eğitimdeki hasılanın almam:ıyışı ve semeresiz yatınma neden ol

maktadır. 

- Teknik öğretmenlerin özel sektöre kaymalarını önleyecek teşviklerin artırıl

ması ve gereken eleman temini için Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK arasında işbir

liğine gidilmesi gerekmektedir. 

- Okullardaki kurulmuş olan döner sermayeler aracılığıyla atelyelerde çeşitli 

ticari amaçlı çalışmaların artınlması ve böylelikle öğrenci ve öğretmenlerin bura

lardan gelir temiD etmesi artmlmalıdtr. Aynca döner sermayeden yapılan kesinti

ler devlet tarafından karşılanıp daha fazla gelirin öğrenci ve öğretmene transf en 

gerçekleşmelidir. 

- Okullardaki kontenjanların artırılması ve azaltılması işletmelerin sayılarıy

la eşdeğer oranda düzenlenmelidir. 

- Büyük şehirlerde işletmelerde koordinatörlük ile görevli öğretmenlerin 

okul imkanlarıyla gidip gelmeleri temin edilmelidir. 

- Öğretmenlerin hizmetiçi eğitlm programları cazip bir hale getirilip yaygın

laştınlması gelişen teknolojileri takip etmeleri için gerekli çahşmalann ciddiyetle 

yapılnıası gerekmektedir. 

- Öğretmenlerin yurt dışına ilgili bölümlerle temasa geçilip gönder:tlmesı, 

uzun ve kısa vadeli programlarla yetiştirilmesi ve bilgi ve tecrübelerinin geliştiril

mesi gerekmektedir. 

- İşletmelerde öğrencilerin diğer çalışanlarla aynı şekilde değerlendirilmeyip 

öğrenci olduklan unutulmamalıdır. 

- Öğrencilerin kanunen iş kanunlarında yasaklanmış, ağır ve tehlikeli işler-
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de çalıştmhnalan. iş süreleri, ara dinlenme hafta tatili, millJ bayram ve umumi 

tatil günlerinde çalıştınlmalan gtbi durumların kanuna ilave edilip açıkça belir

tilmelidir. 

- Ôğ'rencilere fazla mesai yaptırılması veya cumartesi-pazar günleri çalıştınl

malannın önüne geçilmelidir. 

- İşletmelerin yukarıdaki esasları çiğnemeleri durumunda çeşitli caydırıcı 

cezalar konulmalıdır. 

- Öğrencilerden bir kısmının mesleki bilgi ve beceri işleri yaptınhnayıp rutin 

işlerle meşgul edilmelerinin önüne geçilmelidir. Gerekli eğitimin verilmemesinde 

işletmelerden öğrenciler alınıp başka işletmelere yerleştirihnelldtr. 

- İşletmelerde ehliyetli ve belge almış usta öğreticilerin bulundurulması hu

susuna dikkat edilmelidir. 

- ôzellik1e kız öğrencilerin yerleştirildiği işletmelerde aşırı hassasiyet göste

rilmesi gerekmektedir. Uygun ortam temin edilemediği durumlarda okullarda ge

rekli eğitlm verilmesine çalışılmalıdır, 

- İşletmelerde öğrenci yerleştirilirken 50 ve daha fazla JşçJ çalıştıran işyerleri 

içinde temin edilmesinin sağlanması, daha sonra nitelikli, güvenilir, denenmiş 

işletmelere verilmesi sağlanmalıdır. 

- İşletmelerde okullardaki atölye ve makine eksikliği yüzünden eğltirrnn kü

çük görülmestru kaldıracak tedbirler alınmalıdır. 

- Öğrencilerin grev ve lokavt durumları belirtilmiş olmakla beraber Sendi

kayla çatışmaya düşmemeleri için ek dii.zenlemeler yapıhnalıdır. 

- İşletmelerde görevli usta öğreticilerin gündüı gorevlendirilmelertnde ortaya 

çıkan maddi kayıp gidert.lmelidir. 

- İşletmelerdeki bazı branşlarda eğitim verilmediği bir vakıadır. Bu durumda 

uygun okullara Jlave bölümler eklenmelidir. 

- Milli Eğit1min en önemli gayesi. mmı kültür, ahlak ve şuur sahibi, memle

ketsever ve milliyetçi vatandaşlar yetiştirmektir. Türkiye'de ortaöğretim ve mesle

ld teknik eğitimin en önemli hedefi bu olmalıdır. 

- Mesleki ve telmik eğitimin teşvı.kJ için gerçekçi tedbirler alınmalıdır. 

- Mesleki ve teknik eğitimde insan güc\1 ihtiyaçlarının yoğun olduğu sahala-

ra öncelik verecek şekilde burs sistemi geliştirilerek uygulamaya konulmalıdır. 

• Mesleki ve teknik öğretim mezunlarına sağlanan statü kuru bir ünvan ola

rak kalmamalıdır. 

- Endüstri Meslek Liselerinin orta kısımlan açılarak mesleld ve teknik önbiJ

giler verilmelidir. 
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- Bütün ortaôğretım, Orgun ve yaygın mesleld ve teknik eğitim kademelerin

de yatay ve dikey geçişler sağlanmalıdır. 

- Yaygın mesleki ve teknik eğitime öncelik vertlmelidir. 

- Temel eğitim kademelerinden veya ortaOğretim kademesinden sonra, çeşitli 

yaygın mesleki teknik eğitim modelleri gellştiTUmelldir. 

- Meslek! ve teknik öğretim kurumlarından yagın eğitimde tam kapasite ile 

faydalanılmalıdır. 

- Mesleki-teknik yaygın eğitimle müfredat programlan hazırl~ken sanayi

nin talepleri gözônüne alınmalıdır. 

- Organ ve yaygın mesleki-teknik öğretim arasında temelde bir koordinas

yon sağ1anma]ıdır. C88l 

- Orta öğretim ve mesleki-teknik eğitimde bölge farklılıklarından doğan eşit

sizlikler gideı1lmelidir. Ağırlık verilecek olan mesleki ve teknik eğitim programla

rının yurt sathına yaygınlaştırılarak uygulanmasına itina edilmelidir. 

- Meslek! ve teknik eğitimin ortaöğretimin ikinci dOnemtnde uygulanmasın

dan doğan fırsat eşits:lzliği giderilmelJd.ir. özellikle kır özelliği taşıyan bölgelerde 

bu hususa dikkat edilmelidir. 

- İnsan gücü ihtiyatları bakımından önemli bir nokta. sadece sayı ve nitelik 

değildir. Bunun yanısıra, bu teknik eleman kadroswm, bu aydınlar kadrosunu. 

milli ülkülerle donatamadığmuz sürece, devamlı beyin göçü ortaya çıkışına engel 

olunmalıdır. 

- Mesleki ve teknik eğitlm, pahalı bir eğitim olduğu fçJn maliyet hasıla ilişkt

lertni, maliyet hasıla oranını eğitimde yükseltebilmenin yolu, sayı ve nitelik ola

rak Jnsan gücü kaynaklarını geliştirmek kadar, onu ülke kalkınmasına faydalı 

kılmak gerekir. (891 

88) Millt Eğitim ve Din E!titiın1, a.g.e. s.l 12 
89) a.g.e. s. 115 
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SONUÇ 
İktlsaden gen kalmış, sanayileşmesini tamamlama safhasına batıdan, Ame

r1ka ve Japonya'dan geç olarak devam ettiren ülkemiz içın ara insan gücü vazge

çilemeyecek derecede önemlı bir konudur. Zira iktisaden ve ~anayt açısından ne 

kadar gel1şmtş olursak olalım bu işlevi yürütecek ve devam ettirecek ana gövdeyi 

oluşturan mesleki ve teknik sahanın elemanlan olacaktır. 

Temeliru Ahil1k teşkilatından olan mesleki ve teknik eğitimin zaman içinde 

değişikliklere uğrayıp aslından uzaklaşmasının ardından tanzimatla birlikte tek

rar yeniden çalışmalara başlanmıştır. 

Bu son zamanlarda başlayan mesJeki eğitim devletin kapsamlı bir eğtttnı po

litikası olmayışı nedeniyle, ülke içine yaygınlaşbnlma ve endüstriyel kalkınma 

hamlesi ile birleştirilememesi gib! nedenlerle istenilen seviyenin çok altında kal

mıştır. 

Cumhuriyet döneminde işin başlangıçta bir yük bir ciddiyet içinde ele alın

dığını, ülkenin yeni bir savaştan çıkmış ohnası ve dünyanın da içinde bulunduğu 

ekonomik bunalımlar, mesleki ve teknik öğretim ülkenin içinde bulunduğu şart

lara paralel olarak temel kazanmaya başlamıştır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarından 1940 yılına kadar mesleki eğitim sJsteminJn 

kuruluş dönemi olarak kabul edilın.tştir. (90) 

1ürkiye'de 1960 öncesi plansız dönemde çok büyük harcamalar yapılmış ve 

çeşitli sistemler denenmiş olmasına rağmen başta plansızlık ve eğitim sısteminin 

çok başlı oluşu gibi hususlar verimliliği düşürmüş ve kaliteyi azaltmıştır. 

1960 yılından sonra tse mesleki ve tekntk · eğitlm m11l1 _bir mesele olarak ele 

ahmp değerlendirilmeye çalışılmıştır. Planlı döpemde eğitim bir bütun olarak ele 

alınmaya başlanmış . Kalkınmanın en öneml1 araçlarından biri olarak görülerek, 

üstün vasıflı, kalifiye teknik eleman yetiştiren kurumlan, sayıca ve nitelik olarak 

arbnldığma ş?fıtt oluyoruz. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında orta öğretim 

ağırlıklı bir mesleki ve teknik eğitim öngörülmıiş, bu husus ikinci ve üçüncü beş 

yıllık kalkınma planlannda tekrar edilmiştir. Tabii ki bu artışa gidilmesinin baş

lıca nedenleri Tilrkiye'nın gün geçtikçe çeşitli sanayi dallanndan yaptığı atılımlar 

ve 1960 yılından sonra Avrupa Ekonomik topluluğuna katılmak gibi g.iriştıµlert 

olmuştur. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında sayı ve alan tesbitinin belirtilmemesi 

çeşJtlJ alanlarda yetişkin fazla insan gücü ve bazı olanlar da ise eksik elemanla 

kaışı karşıya bırakmıştır. 

90) Alkan, Doğan, ~. a.g.e. s. 50 
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Dördüncü plan döneminde ise teknik eğitime ve ona duyulan şiddetli ihtiya

cı karşılamaya yönelik tedbirler alınamamış ve diğer alanlardaki ucuz ve yatırım 

gerektirmeyen kurumlar açılmıştır. Muhakkak ki bu kurumların açılması halkın 

istediği 'lmam-hatip lise yıllardır ihmali ile doğru orantılıdır. 

Beşinci plan döneminde tse ekonomik ve sosyal gelişmelere paralel olarak 

her alanda eğitime olan ıstek ve arzunun değerlendirilmesi çalışmalara hız veril

miştir. Bu plan döneminde orta seviyeli teknik insan gücü hedeflenen rakamlara 

yetiştirilmeye çalışıhnıştır. 

1986 yılında "3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitiın1 Kanunu" yürürlüğe ko

nularak öğrencilerin işletmelerde uygulamalı eğitim yapmaları sağlanmış ve çı

raklık eğitımı belli esaslara bağlanarak, çırak, kalfa ve usta eğttlminde önemli ge

lişmeler sağlanmıştır. 

Altıncı Plan döneminde 1se yaygın eğitime ağırlık verilmiş, eğitimin her kade

mesinde kalitenin ari.ınlması, imkan ve fırsat eşitliğinin sağlanması esas alın

mıştır. 

Mesleki teknik eğitimle ilgili çeşitli yönetmelıkler Cumhuriyetle birlikte çıka

nlmış ve yürürlüğe konmuştur. Bunlardan sonuncusu ve halen uygulanmakta 

olan 3308 sayılı çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu" en kapsamlı ve uygulamada 

diğerlerinden farklı ve başan bakımından üstündür. 

Fakat bu kanunun hazırlanışından hemen sonra yürürlüğe bütün kurum

larda aynı anda başlaması bazı aksaklıkları veya hesaplanamayan btr takım 

problemleri beraberinde getirmiştir. 

Bu aksaklıklar canlı ve dinamik olarak devam sosyal hayatımızın yapısını 

menfi manada yıpratmaya başlamıştır. Sosyal yapının en önemli unsurlarından 

olan Ailede ve fertlerde kültürel yapının gerektirdiği özelliklerden hızla uzaklaş

tırmaktadır. 

Yine mesleld ve teknik eğitim konusu Milli Eğitim Şuraları, Milli Kültür Şu

ralaımda ele alınmış ve önemli bazı kararlar alınmıştır. 

Eğitimin en önemli yönlerinden biıisi de kullanım olarak hayata geçirilme

siyle alakaladır. Maalesef iilkemizde eğitim gördükleri alan da istihdam ed!lme 

oranı çok düşük olmaktadır. Eğittmin fonksiyonel değeri dediğimiz bu durum ço

ğu zaman gerçekleşememektedir. Eğitimin sembolık olarak faydalanılma duru

mu ise yaygınlaşmaktadır. 

Eğitı.mın sosyal hareketlilik yönünden belirleyici olduğu bir vakıadır. Bu du-

rum belli bir alan uzmanlaşmış kimselerin çeşitli statü ve mevkilere gelmesiyle 

dqğn.ı orantılıdır. Özellikle ülkemiz gibi gelişmekte ve sanayileşmekte olan ülke-

SBKöGRETiM KrR\JLU 
'1' .C. yül{:0 A. NTASYON MBRKE.Zl ooK MP 
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lerde eğitım bu hususta büyük bir önem kazanmaktadır. 

EğitimJn sosyal fonksiyonu arasında sayılan kültürün aktanlması, aynı za

manda cemiyetlertn devamlılığını sağlayan bir sosya fonksiyon olarak kabul ed11-

mekted1r. c9ıı Bu durumun meslek eğitımJ veren kurumlarda aksadığı veya ih

mal edildiği bilinen bir olaydır. Milli benlik ve ruhtan uzak, ruh ve manaca fakir, 

milli menfaat ve değerlere sahip çıkmayan veya bunlardan ne kastedi1diğin1 kav

rayamayacak kadar serseınlemJş fertlerin bütün bu vasıflan kazanması için dev

letin ve milli eğitimin yerine getireceği görevler teklif ve tavsiyeler kısmında bir 

kez daha ele alınıp gerek icra planlan gerekse şura kararlarıyla bütünleştirilme

ye çalışılmıştır. 

Sonuç olarak mesleki ve teknik eğitimde başta iStıhdaın, maliyet-hasıla ora

nı ve eJde edilen gelirle eşdeğerdir. Şayet bu pahalı, masraf gerektiren teknik eği

tim sahasında yapılan harcamalar geriye dönmüyorsa ve yetiştirilen elemanlar 

teknik açık olan insan gücü talebtnt kantttatif ve kal1tatif çözümler getirmiyorsa 

ve yine bu elemanlar milli kültürün ızlenn: taşmuym-Jarsa yapılan bütün bu ça

lışmaları bir nevi boşa gitmiş saymak gerekir. Alınacak tedbirlerden en önemlisi 

çok yönlü yurt sathında araştırmalar yapılarak meselenin çözümüne gidilmesi 

başta Milli Eğitim olmak üzere eğitim kurumlarına düşmektedir. 

91) M. Erkal, a.g.e s. 103 
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TÜRKİYE'DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN 
GELİŞİMİ VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİNİN 

DURUMU 

ülkemizde Mesleki ve Teknik Eğitim sahasında yapılan çalışmaları 

Ahi birlikleI1 ve lonca devirlerine kadar dayandırmak gerekmektedir. Fa
kat bu çalışmalarda görülen şudur ki; bunların hepsi devirlerindeki ihti
yaçları karşılamak üzere düzenlenmişti. Bu saha He ilgili temel ilke ve 

esasların oluşumundaki tesir ve çabalan hiçbir zaman gözardı edilemez. 

Bu çalışmada da işaret edileceği üzere sosyal yapının en önemli kısmında 
yer alan eğitimin tarihi boyunca uğradığı değişmelere değinilecektir. Mes
leki ve Teknik Eğitim sahasında ortaya konan uygulamaların günümüze 

kadar geçirmiş olduğu istihalelere ve bunların hangilerinin günümüze 

kadar taşındığına işaret edllerek izah edilmiştir. Biz de Ahi birlikleri ve 

Lonca devirlerinden sonra yeniden başlatılan çalışmaların çoğunluğu 

aevTellnbizzat kendisi veya ona bağlı teşekküllerce gerçekleştirilmiştir. 
Fakat bu çalışmaların merkezi özellik taşımayışı, Cumhurtyet'e kadar 

olan dönemde çok başlılık, dağınıklık ve başarı eksildiğine yol açmıştır. 

Bu çalışmanın başarısızlığının bir sebebi de Osmanlı Cihan Devletinin 

son zamanlarına rast gelişiyle de lrtibatlandınlabilir. Yine bu dönemde 

Osmanlı Cihan Devletinin dünyadaki sanayi ve endüstıi ile ilgili gelişme

len istenilen ölçüde takip edemeyişi, Mesleki ve Teknik Eğitimin temel alt 
yapısının geç oluşumuna neden olmuştur. 

Bu çalışmanın birinci bölümünde Mesleki ve Teknik Eğitimin tanımı 
ve bununla ilgili temel kavramların açıklığa kavuşturulmasına çalışılmış

tır. Mesleki ve Teknik Eğitimin Ahilik ve Lonca devirlerinde yapılanlar kı
sa olarak değerlendirilmiştir. Hemen arkasından Tanzimat sonrası dö

nemde Mithat Paşa'nın valilik görevi ile bulunduğu bölgelerdeki çalışma

lan, İstanbul'da Yeşllkôy'de açılan Ziraat Mektepleri ve 1848'den itibaren 

ortaya bazı çalışmalar konmuştur. Bunlardan bugünkü Mesleki ve Tek
nik Eğitime benzer özellik1ere sahip olan Sultanahmet Endüstri Lisesi'nin 

bulunduğu Kılıçhane binasında l 868'de Meslek okulu açılarak bazı 

branşlarda eğitime başlanmıştır. Yine II. Abdülham1t'in devrinde gerçek

leştirdiği eğitim çalışmaları içinde Mesleki ve Teknik Eğitim ile ilgili bazı 
girişimlerde bulunulmuştur. Bunlann çoğunluğu fukara ve kimsesiz 
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çocuklar başta olmak üzere savaşlardayakınlanru kaybeden şehit çocuk
larının eğitimi olarak düşünülmüş ve daha sonra geliştirilmiştir. Bu ça

lışmaların istenileni vermemesinin ne~enlert arasında teşhis edilmekle 

beraber ortaya konan çözümlerin hayatiyete geçiıilemeyişi de sayılabilir. 

Cumhuıiyetin ilanına kadar Devletin resmi eğitim politikası içinde 

yer almayışı ve mahalli teşkilatlarca yönetilmesi başarısını ve gelişmesini 

sınırlamıştır. 

Cumhuriyet sonrası dönemde ise savaşlarda geçirilen acı tecrübeler 

ve teknik eleman sıkıntısı nedeniyle uğranılan zorluklar çalışmaların dev

let eliyle ciddi ve programlı yapılmasını zorunlu kılmıştır. Zaten Cumhu
riyet sonrası döneme kadar varlığını devam ettirebilen okul ve öğrenci sa

yısı çok sınırlı idi. Cumhuriyetten sonra Mesleki ve Teknik Eğitimin geli
şimi için Atatürk'ün meseleye sahip çıkması meselenin çôzümu için me

safe katedilmesini sağlamıştır. 

Bu d evirde yapılanlara şöyle bir 6a.kilacali oliirsit şunların ortaya 
konduğunu görebiliriz. Bunlar sırasıyla, yurt dışından Uzman olarak ge

tirilen Prof.Dr. John Dewey, Dr. Kühne, ômer Buyyse gibi kişiler başta 

olmak üzere gelen kimselerdir. Bunun yanında yurt dışına gönderilen öğ-
_retmen, öğrenci ve uzmanların yetiştirilmesine çalışılması, mevcut bina

ların değiştirilmesi ve yenileştirilmesi gibi çalışmalar ilk akla gelenlerdir. 
Mevcut Mesleki ve Teknik Eğitimde gösterilen meslek ve branşlara ilave 

olarak pekçok yeni bölümler açılmıştır. Bütün bunların gayesi, bu saha

daki çalışmaların yetersizliğini ortadan kaldırmak ve istenilen hedefi ya

kalamaktır. 

1923'den sonra yapılan çalışmalar ilk yıllardaki hızını 1940'lara 

doğru kaybetmiş ve 1963 yılında başlatılan Planlı döneme kadar çeşitli 

düzenlemeler geçirerek devam etmiş ve plansız bir şekilde süregelmiştir. 

1963 yılından sonra hazırlanan DPT raporlarında bu konu ele alına
rak bir çekidüzen vertlmeye çalışılmıştır. Bütün bu raporlarda ülkenin 

hangi alanlarda ne kadar işgücüne ihtiyaç duyduğu belirtilmiş olmakla 

beraber Mesleki ve Teknik Eğitimin pahalı oluşu ve ülkenin içinde bulun
duğu durum nedeniyle hedefler tamamen tutturulamamıştır. Yine bu ra

porlardan önce ve sonra çıkarılan kanun, yönetmelik ve kararların çözüm 
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arayışının bir delili olarak kabul edebiliriz. 

Mesleki ve Teknik Eğitim, Eğitimin bir bölümü olma özelliğinden 

ötürü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan şuralarda geniş bir şekil
de ele alınarak mevcut durumun düzeltilmesi veya iyileştirme maksadına 
matuf olarak değiştirilmesi teklifleri değerlendirtlmtştir. Yine 1980 sonra

sında yapılan Milli Kültür Şuralarında S~ayide istihdam edilen gençliğin 

meseleleıi tartışılarak onlara ne gibi kültürel hiZmetler götürülebileceği 
ve milll kültürümüzün temel ilke ve esaslarının benımsetllebilmesi kabul 
edilmiştir. 

Çıkarılan kanun ve yönetmellkler. Sümerbank Kanunu, Maden 

Ocaklarında ve Sınai Müesseseleri Kanunu. 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve 

Ustalık Kanunu gözden geçirilerek bunların ne gJbi faydalar sağladığı ve 

yetersizliklerin neler olabileceği tartışılması ·gerekir. Bunlar yeteri kadar 

verimi ve başanyı sağlayamaması üzerine hazırlanan 3308 sayılı kamın, 
-ba:zrlannca:-Afman- Meslek-E-ğiti.m -sisteminın bir adap-test --olarak-iddia-
edilmişse de fakat çoğunluğun benimsediği görüş, Ahi birliklerinin ve uy

gulamalarının günümüzde tekrar yaşatılması olarak kabul edilmiştir. 

Bu çalışmada ise bu yeni uygulama Ahi birliklerinin çalışmalarına 

benzemekle beraber bunlar şekli özellikten öte gitmemektedir. Çünkü bu 
sistemin tamamlayıcı unsur lan bugünkü sistemJn. tamamlayıcı unsurlan 
ile benzeşmemektedir. 

Bu çalışmada daha çok vurgulanmak istenen söz konusu edilen ka

nunun Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin işletmelerde Meslek eğitimi
ne tabi tutulmalarından dolayı zihniyet ve ruh dünyalarında geçirmiş ol

duğu değişikllğin kültürel yapılarını ne şekilde yozlaştırdığı ve bu durum 
karşısında neler yapılabileceği anlaWmıştır. Bu arada artan insan gücü

nün ne şekilde değerlendirilebileceği meselesini de gözardı etmemek la

zımdır. Bunlara sağianabilecek eğitim imkanları ve talep edilen vasıflarda 

eleman yetiştirilmesi iÇin kanun bazı imkanlar getlımektedir. 

Endüstri Meslek Liselerinin eğitim ve öğretim çalışmalarında ortaya 

çıkan bazı problemler, uygulamaları olumsuz yönde etkilediğinden hare

ketle, birer başlık halinde işgücü istihdamı, kendi iç yapısı, eğitici kadro 
açısından oluşan darboğazlan da gözardı etmemek gerekir. 
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Son bölümde 3308 sayılı kanunun Endüstri Meslek Liselerini ilgi

lendiren "İşletmelerde Meslek Eğitlm1" ile ilgil1 kısmın tatbikatından orta

ya çıkan- olumlu ve olumsuz gelişmeleri tek tek gözden geçirmekte yarar 

vardır. Bunu da ele alırken öğrenci-okul-işyeri açısından ortaya çıkan 
durumun incelenmesi ve bazı 4lvsiye ve tekliflere değinilmesi gerekmek
tedir. Bu yeni uygulamanın başarısını artırmak ve ülke kaynaklarının 

rasyonel kullanımını temin etmek maksadıyla alınabilecek köklü tedbirle

rin neler olabileceği bu sahadaki görüş sahiplerinden istifade edilerek ba

zı ilave ve açıklamalarla değinilmiştir. 

Bu çalışmanın en önemli olarak ortaya koymak istediği hususlardan 

bir1s1 de yönetmelik ve mevzuatların uygulamadan önce belirlenmesi ve 

sonuç olarak birtakım aksaklıkların ortaya çıkmasının kaçınılmaz oldu
ğunun gözden kaçırılmış olmasıdır. 




