
 
 

1.15. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ 
 
Mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık ve ustalık eğitimi almak üzere öğrenci kaydı 
yapılmaktadır. 
 

1.15.1. Mesleki eğitim merkezi programlarına kayıt şartları: 
 
 a) En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olmak.  
 b) Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun 
olmak. 
Eğitime başlanabilmesi için eğitim görülecek alan ve dala uygun işyeri ve usta öğreticinin 
olması ve MEB İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir.  
Mesleki eğitimi merkezi programı öğrencileri; öğrenci statüsünde olup, her türlü öğrencilik 
haklarından yararlanır.  
 

1.15.2. Mesleki Eğitim Merkezi Programları 
 
Ekonomimizin temel taşı olan esnaf ve sanatkârların çırak ihtiyacının karşılanması, 
öğrencilerimizin ahilik kültüründen gelen usta çırak ilişkisiyle iş başı eğitimi ile usta olarak 
yetiştirilmesi amacıyla mesleki eğitim merkezleri (çıraklık eğitimi) zorunlu eğitim kapsamına 
alınmıştır. Mesleki eğitim merkezi programlarını bitiren öğrenciler istekleri doğrultusunda 
fark derslerini tamamlayarak diploma almaları halinde yüksek öğretime gidebilme hakkına 
sahiptir. Mesleki eğitim merkezi programlarına devam eden öğrenciler, 10. sınıftan itibaren 
her ders yılı sonunda yılsonu beceri sınavına alınır. 11. sınıfın sonunda girilen beceri sınavı 
kalfalık, 12. sınıfın sonunda girilen beceri sınavı ustalık sınavı olarak uygulanır. İşyeri sahibi, 
aday çırağı ve çırağı çalıştırmaya başlamadan önce bunların velisi veya vasisi veya reşit ise 
kendisi ile yazılı işletmelerde mesleki eğitim sözleşmesi yapmak zorundadır.  
 



 
 

 
 
 
 



 
 

2. İŞBAŞI EĞİTİMİ 

2.1. İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM VE STAJ ÇALIŞMASI 
 
Mesleki Eğitim nedir? 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 3’üncü maddesinin 
(h)bendinde Mesleki Eğitim; “ Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları öğrencilerinin 
beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve 
kurumlarında veya işletme veya kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim 
uygulamaları” olarak tanımlanmıştır. 
 
İşletmelerde Mesleki Eğitim; Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları öğrencilerinin 
beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve 
kurumlarında veya işletme veya kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim 
uygulamalarıdır.  Anadolu Meslek Programı öğrencilerinin 12. sınıfta 3 gün; Mesleki 
Eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerinin ise 9.sınıftan itibaren 4 veya 5 gün 
işletmede beceri eğitimi gördüğü bir uygulamadır. 
 
Staj Çalışması: Anadolu Teknik Program öğrencilerinin mesleki bilgi, beceri, tutum ve 
davranışlarını geliştirmelerini, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında 
yetişmelerini ve okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımalarını sağlamak amacıyla 40 iş günü 
işletmelerde uygulama eğitimi gördüğü mesleki eğitimdir.  
 

2.2. SİGORTA İŞLEMLERİ 
 
Öğrenciler; Mesleki Eğitim merkezi programlarında 9. sınıftan itibaren, Anadolu Teknik ve 
Anadolu Meslek programlarında ise 10, 11 ve 12. sınıfta iş kazaları ve meslek 
hastalıklarına karşı sigortalanmaktadır. Sektörün arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştirmek 
ve sektörün mali yükünü azaltmak amacıyla, işveren tarafından çıraklara ve meslek lisesi 
öğrencilerine 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 25. Maddesine göre asgari ücretin en az 
% 30’u tutarında ücret ödenmektedir.  
 

2.3. MEZUNLARA VERİLEN HAKLAR 
 
Bütün Mesleki ve Teknik Eğitim mezunlarına teknisyen unvanı verilmektedir.  
Mesleki ve teknik ortaöğretimden meslek yüksekokullarına geçişte sınav sonucuna göre 
alanında eğitim yapmak isteyen mezunlara ek puan verilmektedir. Mezun olduktan sonra 
öğrenim görülen meslek alanlarına göre ek puan verilmektedir.  
KOSGEB ile yapılan protokol kapsamında kendi iş yerini açan mesleki eğitim mezunlarına 
KOSGEB tarafından 50 bin TL hibe ve 100 bin TL faizsiz kredi verilmektedir.  

2.4. MEZUNLARA VERİLEN BELGELER 
 
 Alan ve dalda diploma (MTAL) 
 Ustalık ve kalfalık belgesi (MEMP) 
 Teknisyenlik unvanı 
 İşyeri açma belgesi 
 EUROPASS belgesi 
 Aldığı ve başardığı modülleri, dersleri ve kredileri gösteren belge 



 
 

 

  
 

 
 

 

 
 
 
 

 
Öğretim Programları, haftalık ders çizelgeleri ve diğer materyallere ulaşmak için 
kullanılacak linkler kaynakçada gösterilmiştir. 

3. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 
SORUN- Ülkemizde Eğitim sisteminin zorunlu 12 yıl (4+4+4) olması sebebiyle iş sektörü 
ve küçük işletmeler çırak bulma sıkıntısı çekmektedir. Okumak istemeyen öğrenciler 
zorunlu olarak okutulmaya çalışılmaktadır. 
 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ- Ülkemizde uygulanan 12 yıl zorunlu eğitim; ilkokul, ortaokul ve Lise 
eğitimi şeklinde (4+4+3 )  11 yıl kesintili eğitim olmalıdır. İşletmelere çırak olarak gitmek 
isteyenler ilkokul veya ortaokul diplomasını aldıktan sonra hem sektörde çırak olarak 
çalışabilmeli, hem de dışarıdan liseyi okuyabilmelidir. Lise eğitimine devam etmek isteyenler 
ise ortaokulun sonunda lise eğitimine devam etmelidir.  



 
 

 
SORUN-  Ülkemiz Eğitim Sisteminde Mesleki Eğitim okulları öğrenci sayısının genel 
Ortaöğretim okullarına göre az olması 
 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ– 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Ortaöğretimde Eğitim Gören 
Toplam Öğrenci Sayısı 5.689.427 öğrenci, Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında 
Eğitim Alan Öğrenci Sayısı 1.987.282 öğrencidir. Ülkelerin kalkınması üretimle mümkündür. 
Üretim yapacak olan insanların yetiştikleri okullar ise Meslekî ve Teknik Eğitim veren 
okullardır. Ülkemizde başarı sıralamasına göre en az başarılı öğrenciler Mesleki ve Teknik 
eğitimi seçmektedirler. En başarılı olanlar özel kolej ve Fen Liselerini seçmektedirler. 
Ülkemizdeki eğitim yapılandırılarak başarılı öğrencilerin Mesleki ve Teknik Eğitimi 
seçmelerinin yolu açılmalıdır. MEB’in 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı verilerine göre tüm 
öğrenciler içerisinde Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde okuyan öğrenci sayısı, %35, genel 
ortaöğretimde okuyan öğrenci sayısı ise %65’tir. Bu oranın Mesleki ve Teknik Eğitim 
yönünde doğru artması sağlanmalı ve öğrenciler Meslek Liselerine yönlendirilmelidir. 
 
 
SORUN-Mesleki Eğitime Giden Öğrencilerin Toplumda Olumsuz Algılanması ve 
öğrenciler tarafından tercih edilmemesi 
 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ– Öğrenciler, 8.sınıfın sonunda lise tercihlerini yaparken genel olarak; 1- 
Özel Okul ve Kolejler2- Fen Liseleri3- Sosyal Bilimler Liseleri4- Anadolu Liseleri5- Anadolu 
Sağlık Meslek Liseleri 6- Anadolu Teknik Liseleri7- Anadolu Meslek Liseleri8- Anadolu 
İmam Hatip Meslek Liseleri sıralamasını yapmaktadırlar. 
 
Tercih edilecek meslek liseleri sayısı azdır. 2010 yılında Genel Liselerin Anadolu Liselerine 
dönüştürülmesi ile bazı liselerde Meslek Liselerine dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm Meslek 
Liseleri sayılarında ciddi artış sağlamakla birlikte atölyeleri, laboratuvarları bulunmayan 
Meslek Liseleri ortaya çıkmıştır. Bu okulların eksik donatımlarının tamamlanması atölye ve 
laboratuvarların kurulması gerekmektedir. 
 
Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarının atölyelerinde üretilen ürünlerin ve projelerin bir fuar 
düzenlenerek okulların tanıtımı sağlanmalıdır. Mesleki ve Teknik Eğitimi anlatan tanıtım 
faaliyetlerinin tüm 8.sınıf öğrencilerine yapılması, Mesleki ve Teknik Eğitim okullarına gezi 
düzenlenmesi, yazılı ve görsel basın aracılığı ile kamu spotları yayınlanması ve Mesleki ve 
Teknik eğitimin cazip yönlerinin anlatılması gerekmektedir. 
 
Milli Eğitim Bakanlığı Taşra teşkilatındaki bazı yöneticiler Mesleki ve Teknik Liseleri şehir 
merkezi dışına taşıyarak meslek liselerinin öğrenci sayısının ve kalitesinin düşmesine neden 
olmaktadır. Yöneticilerin bu yanlış uygulamadan vazgeçmeleri gerekmektedir. 
 
SORUN – Mesleki ve Teknik Eğitime gelen öğrenci profilinin zayıf olması ve 
öğrencilerde özgüven eksikliği olması 
 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ – İlköğretimin kalitesi artırılmalıdır. Akademik başarısı düşük, devam ve 
disiplin sorunu yaşayan öğrencilerin meslek liselerine yönlendirmesinden vazgeçilmelidir. 
Anadolu Lisesi ve Meslek Lisesi ayrımına son verilmelidir. Meslek Liseleri müfredatı ve 
Anadolu liselerin müfredatı eşitlenmelidir. Ailede, ilkokullarda ve ortaokullarda mesleki 
teknik ile ilgili yeterli ve etkili rehberlik hizmetleri sunulmalıdır. Meslek liselerinde açılacak 
programlar yerel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde belirlenmelidir. Öğrencilere seminerler 



 
 

verilerek başarılı olabileceklerine inanmaları sağlanmalıdır. Merhamet ve adalet temelli 
anahtar beceriler üzerine, iyi insan, iyi vatandaş, iyi meslek insanı olma öğretilmelidir. Beşerî 
münasebetler, iş etiği, girişimcilik, istihdam, yenilikçilik, yaratıcılık becerileri 
kazandırılmalıdır. Uluslararası standartlar doğrultusunda; çevre, iş sağlığı ve güvenliği, kalite 
yönetim sistemleri, STEM, kodlama, robotik ve yazılım becerileri de kazandırılmalıdır. 
Başarılı olabileceklerine inanmaları anlatılmalı öz güven aşılanmalıdır. 
 
SORUN-  YKS sınavlarında Mesleki ve Teknik Orta Öğretim okullarının başarı 
düzeyleri Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine göre çok düşüktür. 
 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ- Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Meslekî ve teknik ortaöğretim 
kurumları, 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavındaki (YGS) başarılarına göre 
değerlendirildiğinde, Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinin %64,88’nin, Çok Programları 
Anadolu Liselerinin %54,87’sinin 2017 YGS ortalamasının Türkiye ortalamasından daha 
düşük olduğu görülmüştür. Meslekî ve teknik ortaöğretim programları ile yükseköğretim 
programları arasında tam anlamıyla bütünlük ve devamlılık sağlanmalıdır. Öncelikli olarak 
ülkemizde MESLEKİ FEN LİSELERİ açılmalıdır. Her ilde bir, büyük illerde ise birden 
fazla,  toplam 100 Mesleki Fen Lisesi kurulmalı her ilde farklı bölümler donatılmalı ve bu 
bölümlere o illerin en başarılı 100 öğrencisi seçilerek en son teknolojik imkânlarla eğitilmeli 
devamında üniversite ve yurt dışı eğitimi sağlanmalıdır. Buradan mezun olacak yetişmiş 
10.000 bin öğrencinin 2023 Türkiye'sinde endüstriyel hayatımıza katacağı değişiklikler, 
meydana getirecekleri yeni fikirlerle Türk Mucizesi gerçekleştirilmelidir. 
 

 
 
 
YKS sisteminde köklü bir değişiklik yapılmalı ve Mesleki ve Teknik Eğitimle ilgili fakülte ve 
yüksekokullara sadece meslek lisesi mezunları yerleşmelidir. Meslekî ve Teknik Eğitim 
veren okullardan mezun olan öğrencilerin kazandıkları Teknik Üniversitelerde burslu 



 
 

okutulmaları sağlanmalı, işyeri açmalarında, teşvik edilmelidirler. Meslek Lisesi mezunlarının 
istihdamının sağlanması ve işyeri açabilmeleri için kredi olanakları sağlanmalıdır. 
 
SORUN-   Mesleki ve Teknik Eğitimin Müfredatının güncel olmaması, Haftalık ders 
çizelgelerinde ders sayısın ve çeşidinin fazla olması  
 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ- Öğretim Programları ve Haftalık ders çizelgelerinde ulusal ve 
uluslararası referans dokümanlar ve sektör talepleri doğrultusunda güncelleme yapılmalı, 
dijital dönüşüme uygun alan ve dallar açılmalıdır. Atölye ve laboratuvarlardaki malzeme 
eksikleri giderilmelidir. Haftalık Ders sayısı ve ders çeşidi azaltılmalıdır. Haftalık 40-44 arası 
ders öğrencilere ağır gelmektedir. Haftalık ders saati sayısı 30-35 arasına düşürülmeli,  
öğretim programlarının hazırlanmasında yerel ihtiyaçlar da dikkate alınmalı, akademik 
derslerin yoğunluğu, öğrencilerin başarısız olabilmesine neden olmaktadır.  Mesleki Eğitimde 
kültür derslerinin saatlerinin azaltılarak uygulamalı derslerin sureleri artırılmalı, meslek 
derslerinin modülleri sürekli güncellenmeli, modül içeriklerinde de uygulamaya yönelik 
örneklere fazla yer verilerek modüller zenginleştirilmelidir. 9. ve 10. sınıflarda ağırlıklı olarak 
temel ortaöğretim ve akademik beceriler, 11. Ve12. Sınıflarda ağırlıklı olarak mesleki 
beceriler öğretilmeli, müfredatta öğrencilerin öz güvenlerini geliştirici faaliyetlere de yer 
verilmelidir. 
 
SORUN-   Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde mesleki yabancı dil eğitimi yeterli değildir 
 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ- Yabancı dil eğitimine ağırlık verilmeli, yabancı dilin önemi anlatılmalı, 
öğrencilerin seviyelerine göre eğitim planlanmalıdır. Alanlara göre gerekli dil seviyeleri 
belirlenmelidir. Öğrencilere yabancı dili sevdirecek yöntemler bulunmalıdır. Avrupa Birliği 
projeleri ile öğrencilerin yurtdışına gitmeleri sağlanmalıdır. Öğrencilere birden fazla yabancı 
dil öğretilmelidir. 
 
SORUN-   Öğrencilerin Nakil ve geçişlerin zamanı 
 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ- Özellikle 10.sınıflarda Okullar ve Alanlar arasındaki nakil ve geçişler 
büyük sorun oluşturmaktadır.  EKİM ayından sonra alanlar arası nakil olmamalıdır. Örneğin 
A Alanı 10.sınıf öğrencisi B Alanına Aralık ayında nakil oluyor. Nakil gelen öğrenci geldiği 
yeni alanın hiçbir meslek dersini bir dönem boyu görmediğinden meslek derslerinin 
öğrenilmesinde, dönem puanı verilmesinde ve sınavlarda sıkıntılar yaşanmaktadır. Nüfusu az 
olan il ve ilçelerde Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde açılacak olan alan ve dalların en 
az 2 (iki) Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde olması sağlanmalıdır.  Okul değiştirme cezası 
alan bir öğrenci veya her hangi bir neden ile yerleşim yeri içerisinde nakil olmak isteyen bir 
öğrenci nakil olacağı okulda gideceği alanı bulamamaktadır. Ayrıca il içi atama başvurusunda 
bulunacak Meslek Dersi Öğretmenleri de gideceği okulda alanı bulunmadığından 
mağduriyetler yaşanmaktadır. 
 
SORUN-   Özel Sektör İle İş Birliğinin Yetersizliği 
 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ- Özel sektör Meslek Lisesi kurmaya teşvik edilmeli, Mesleki ve Teknik 
Eğitim programlarının uygulanmasında okul sanayi iş birliği etkili olarak kullanılmalı, sektör 
temsilcilerine komisyon ve kurullarda yer verilmelidir. Okullar tarafından düzenlenen sektör 
ziyaretleri, eğiticiler ve öğrencilerin sektördeki gelişmelerden haberdar olmalarına ve 
işverenler ile doğrudan temas kurabilmesine imkân sağlamaktadır. Sanayi ile yapılan 
protokollerin sayısı artırılmalıdır. Organize sanayi bölgelerinde açılan Meslek Liselerinin 



 
 

sayısı artırılmalıdır. Eğitim ile sektör arasında sürekli bir etkileşimin olmalıdır. Özel sektör ile 
eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi için eğitim-sektör istişare toplantıları 
düzenlenmeli ve özel sektörle protokoller yapılmalıdır. Teknokent ve Teknoparklarla 
işbirlikleri gerçekleştirilmektedir. Sanayinin ihtiyacı olan nitelikte insan yetişmeli, Bölgenin 
insan kaynağı ihtiyacı dikkate alınmalı ve alanlar ona göre açılmalıdır. Sektörle işbirliği 
yapma fırsatı açısından birçok olanağa sahip olan Marmara Bölgesi en yüksek ortalama puana 
sahiptir. Sektörel çeşitlilik açısından daha az olanağa sahip olan Doğu Anadolu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde daha düşüktür. 
 
SORUN-   İşletmelerde Beceri ve Staj Eğitimi  

ÇÖZÜM ÖNERİSİ- İşletmelerde beceri ve staj eğitimi alma oranı %89,51- %100 
arasındadır. 81 ilden 65’inde bulunan meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki öğren-
cilerin beceri ve staj eğitimlerini işletmelerde yapma oranı  %89,51-%100 arasındadır. 
İşletmelerde Beceri eğitiminde görev alan koordinatör öğretmenlere ve usta öğreticilere her 
öğretim yılının başında seminer düzenlenmeli, işletmeler bilgilendirilmeli, öğrencilere uyum 
eğitimi verilmeli,  işletme ve okulun birbirlerini tanımaları sağlanmalıdır. Okul yöneticilerinin 
sektör ile ilişkileri geliştirilmelidir. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim kurullarının toplantılarına 
Meslek Liselerini temsilen belirlenen sayıda Meslek Lisesi Müdürü de katılmalıdır.  

 

3308 sayılı kanun kapsamında özel sektörde staj yapan Stajyer öğrenci ve çıraklar için özel 
sektöre verilen devlet teşviki devam etmelidir. Beceri eğitimi ve staj suresince öğrencilerin 
ulaşım ve iaşe giderleri devlet tarafından karşılanmalıdır. Koordinatör olarak görevlendirilen 
öğretmenlerin ücretleri artırılmalı, yerleşim alanı dışına ve Organize Sanayi bölgelerine 
koordinatörlük görevine giden eğiticilerin yollukları ödenmelidir. Stajyer ve Çırak 
öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortası primlerinin yanında genel 
sağlık sigortası primi de devlet tarafından karşılanmalıdır. İşletmede beceri eğitimi ve staj 
süreleri emekliliğe dair sigortalılık kapsamında değerlendirilmelidir. 

SORUN-   MAOL Yüz Yüze Eğitim Dersleri  
 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ- MAOL yüz yüze eğitim derslerinde görev alan yönetici ve 
öğretmenlerin ek ders ücretleri de destekleme ve yetiştirme kursunda görev alanların ücretleri 



 
 

gibi %100 zamlı olmalıdır. Mesleki Açık öğretim Liseleri (MAOL) ayrı bir okul alarak 
açılmalıdır. MAOL yüz yüze dersleri için ayrı bir yönetici normu verilmelidir. MAOL 
işletmelerde beceri eğitimi ders yükü,  örgün eğitimi ders yükü içerisinde olmadığından 
öğretmen normunun hesaplanmasında hatalar olmaktadır. Bu sorun acilen çözülmelidir. 
 
SORUN-   Alandaki mevcut herhangi bir atölyenin kapatılması  
 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ- Milli eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları yönetmeliğinin 
84.maddenin 1.bendinde;  Meslekî ve Teknik Eğitim okul ve kurumlarında açılan her 
alan/bölüm için bir alan/bölüm şefliği, donanımı bulunan her atölye veya laboratuar için bir 
atölye veya laboratuar şefliği oluşturulur denilmektedir. 
 
Örneğin; Bir Alanda 3 veya daha fazla atölye var ise, bu atölyelerden bir tanesi de herhangi 
bir nedenle kapatılmış ise kapatılan atölyenin Atölye Şefinin görevi sona ermekte ve atölye 
şefliği görevi düşmektedir. Bilişim Teknolojileri Alanının donanımı bulunan 2 atölyesi var ise 
84.maddesine göre 2 adet atölye şefi görevlendirilmektedir. Bilişim Teknolojileri Alanının 
mevcut bulunan 2 atölyesinden 1 tanesi herhangi bir nedenle kapatıldığında ise mevcut olan 
2 atölye 1’e düştüğü için84.maddenin (3).fıkrasına göre “ Bir alan/bölüme ait sadece bir 
atölye veya laboratuvarın bulunması halinde atölye veya laboratuar şefliği oluşturulmaz ve şef 
görevlendirilmez. Alan/bölüm şefi bu atölye veya laboratuar ile ilgili iş ve işlemleri de 
yürütür.” denilmektedir. Alanın 1 atölyesi kapanırken 2 atölyenin de atölye şefi kadrosu 
düşmektedir. Bu durum çözüme kavuşmalıdır. 
 
SORUN-   Okul Yöneticilerinin ve öğretmenlerin durumu  
 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ- Okul Yöneticileri belirlenirken yönetim becerisi ve liyakat esas 
alınmalıdır. Okul yöneticileri atölye ve meslek dersi alanı öğretmenlerinden seçilmelidir. 
Okul yöneticileri ve öğretmenler; gerçekleştirdikleri yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki 
başarıları, mezunlarının istihdamları ve yükseköğrenime yerleşme kriterlerine göre 
performans değerlendirmesine tabi tutulmalıdırlar. Mevcut öğretmenlerin mesleki 
yeterlilikleri sürekli hizmet içi eğitim ve sektörle etkileşim içerisinde güncellenmelidir. 
Öğretmenlerin çalışma saatleri haftalık ders saati üzerinden değil, gün esasına göre tam 
zamanlı gerçekleştirilmelidir. Öğretmenlerin mali hakları yeniden düzenlenmelidir. İl Milli 
Eğitim Müdürlüklerinde Mesleki Eğitimden sorumlu Şube Müdürü norm kadrosu için alanı 
atölye ve laboratuar öğretmenliği olanlara Şube Müdürü norm kadrosu verilmelidir. 
Yöneticilerin yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımı sağlanmalıdır. Okul yöneticileri eğitim 
yönetimi alanında lisansüstü eğitim yapmalıdır.  Mesleki ve Teknik okullarda idari iş ve 
işlemler akademik liselere oranla daha ağır ve yoğundur. Öğrenci sayısına göre müdür 
yardımcısı oranında Mesleki ve Teknik okullar lehine pozitif bir değişikliğe gidilmelidir.  
 
SORUN-   Öğretmen Yetiştirmeden Kaynaklanan Sorunlar 
 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ- Mesleki ve Teknik Eğitime öğretmen yetiştiren Fakültelerin sayısı 
artırılmalıdır. Mesleki ve Teknik Eğitim veren kurumlarda mevcut bulunan veya açılacak 
alanlara atanacak öğretmen ihtiyacının ilgili yükseköğretim programları mezunlarına 
lisansüstü eğitim verilmelidir. Öğretmenlerin adaylık sürecinin belirli bir kısmında 
işletmelerde uygulamalı eğitim almaları sağlanmalıdır. Mevcut meslek dersleri öğretmenleri, 
yeni teknolojilere uyum sağlamaları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirli aralıklarla 
hizmetçi eğitime alınmalıdır. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde bilişim teknolojisinden 
yararlanılmalıdır. Kariyer basamakları sınavı yeniden yapılmalıdır. Sektörle yapılacak 



 
 

protokoller doğrultusunda gelişen teknoloji ve yenilenen bilgiler ışığında atölye ve laboratuar 
dersi öğretmenleri gerçek üretim ortamlarında hizmet içi ve iş başı eğitimlerle meslekî 
yeterliliklerinin artırılması sağlanmalıdır. Atölye ve meslek dersi öğretmenlerinin mesleki 
yabancı dil öğrenmesi ve yabancı dilini geliştirmesi sağlanmalıdır. 
 
SORUN-   Meslek Dersi Öğretmenlerinin özlük hakları 
 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ-Mesleki Eğitim veren öğretmenler maaş karşılığı 20 saat zorunlu ders 
okutmak zorundalar. Bu durum ise Genel Kültür dersi öğretmenlerinde 15 saattir. Meslek 
dersi öğretmenlerinin de maaş karşılığı ders okutma yükü 15 saat olmalıdır. Meslek Dersi 
öğretmenlerinin önceki yıllarda aldıkları yıpranma payları yeniden verilmelidir. 
Öğretmenlerin tamamına 3600 Ek gösterge verilmelidir. 
 
SORUN-   Tematik Meslek Liselerin Sayısı 
 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ- Ülkemizde 11 ilde açılan ve sayısı 18 olan Tematik Meslek Liselerinin 
sayısı artırılmalıdır. Bu okullara öğretmen ataması yapılırken Liyakat gözetilmelidir. Tematik 
Meslek liselerine akademik başarısı yüksek öğrenciler seçilmeli ve yükseköğretimin 
mühendislik alanlarına geçişlerinde ek puan verilmeli ve bu alanlarda belli oranlarda 
kontenjan açılmalıdır 
 
SORUN-   Projelere Katılım Durumu 
 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ- Okullarda uluslararası projelerin gerçekleştirilmesi, öğretmen ve 
öğrencilerin sektördeki küresel gelişmeleri takip edebilmesi ve sektöre uluslararası ölçekte 
ürün sağlaması açısından önemli görülmektedir Türkiye’deki 81 ilin 56’sında yer alan meslekî 
ve teknik ortaöğretim kurumlarının en az %80’inde son üç yılda bir proje başvurusu 
yapılmıştır. Ayrıca bu kurumların %39,67’inde son üç yılda ulusal, %40,24’ünde uluslararası 
proje uygulandığı görülmüştür. Son üç yılda Yalova ve Amasya’daki okulların en az 
%70’inde uluslararası proje gerçekleştirilmiş, bu iki ildeki okullar uygulanan uluslararası 
proje uygulamaları açısından yüksek başarı göstermiştir. Bu sayı daha da artırılmalıdır. 
Osmaniye İli %30 ile 62.sıradadır. 
 
SORUN-   e-Mezun Portalına Kayıtlı Mezun Sayısı 
 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ- Okul türlerine göre son üç eğitim-öğretim yılında mezun olanların 
aldıkları meslekî ve teknik eğitim sonucunda kazandıkları beceriler, yeterlilikler, istihdam 
durumları ve kişisel gelişimlerinin sürekli izlenmesi için önemli bir platform olan e-Mezun 
web portalına kayıt oranları tüm kurum türlerinde oldukça düşüktür. Bu durum, mezunların 
izlenmesine yönelik süreçlere engel olmaktadır. Öğrenciler Haziran ayında mezun oldukları 
halde e-Mezun portalına takip eden yılın Ocak ayından itibaren kayıt olabilmektedirler. 
Öğrenciler diplomalarını alırken E-Mezun potalına kayıtları sağlanmalıdır. Meslekî ve teknik 
eğitim kurum mezunlarının e-Mezun portalına kayıt oranları %100’e çıkarılmalıdır. Bireye 
meslekî rehberlik ve kariyer süreçlerinde destek olunması amacıyla iş arayan ve işverenin 
buluştuğu bir meslekî ve teknik eğitim portalı oluşturulmalıdır.   
 
SORUN-   Coğrafi Bölgelerin gelişmişlik düzeyleri 
 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ- Dersliklerin, atölye ve laboratuvarların, kütüphanenin, okul bahçesinin, 
tuvaletlerin, spor ve kültürel etkinliklere ayrılan alanların genel bakımı ve yeterlilikleri, 



 
 

öğrenci başarı, devam ve disiplin durumu, öğrencilerin yükseköğretime geçiş sınavlarındaki 
performansları, okulların öğrenci başarısını artırıcı uygulamaları, öğrencilerin devamsızlık 
durumları, sınıf tekrarı yapan öğrenci sayıları, takdir ve teşekkür belgesi alan öğrenci sayıları 
incelendiğinde Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesinin daha başarılı olduğu Güneydoğu 
Anadolu bölgesinin ise daha az başarılı olduğu Milli Eğitim Bakanlığının Mesleki ve Teknik 
Ortaöğretimde Kurumsal Dış Değerlendirme Raporunda görülmektedir. Gelişmişlik düzeyi az 
olan bölgelerde öğrencilerin okula devamını artırıcı, başarı düzeylerini yükseltme amaçlı 
uygulamaların yapılması bölgeler arasında gözlenen öğrenci performansları arasındaki farkı 
azaltacaktır. 
 
SORUN-  Paydaşlarla Yapılan protokol sayısı 
 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ- Meslekî ve Teknik ortaöğretim kurumlarının,  uluslar arsı kuruluşlar, 
meslek kuruluşları, üniversiteler, kamu ve özel kurumları ile yaptıkları protokoller, 
öğrencilere becerilerinin gelişimi açısından imkânlar sunmaktadır. Kurumlar arası yapılan 
protokoller, meslekî eğitimin niteliğini ve cazibesini arttırmakta, protokolü yapan her iki 
kurum açısından da fayda sağlamaktadır. Okulların paydaşlarıyla kurdukları etkileşim 
sonucunda sağladıkları donanım ve imkânlar, öğrencilere sunulan eğitim imkânlarını 
zenginleştirmektedir. Sunulan eğitim yaşantılarını zenginleştirmek, çağdaş ve donanımlı 
atölyeler oluşturmak, sosyal etkinlikler düzenlemek, öğrencilere burs imkânı sağlamak daha 
nitelikli bir meslekî eğitime ulaşmak için önemli unsurlardır. Bayburt, Edirne, Karabük ve 
Yalova illerinde bulunan meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarının tümü paydaşları ile en 
az bir protokol yapmıştır. Diğer illerin de paydaşlar ile protokol yapmaları sağlanmalıdır. 
 
SORUN-  Meslekî Rehberlik ve Kariyer Sisteminden Kaynaklanan sorunlar 
 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ- Meslekî ve teknik eğitim öğrencileri akademik başarılarına göre 
yönlendirilmekte mizaç, yetenek ve ilgileri dikkate alınmamaktadır. Öğrencilerin temel 
eğitimden itibaren meslekî ilgi ve yeteneklerini tespit eden, öğrencileri ve ailelerini bu 
doğrultuda yönlendiren yaygın bir meslekî beceri değerlendirme ve rehberlik sistemi yoktur. 
Temel eğitimde özellikle meslekî ve teknik eğitime yönlendirmede yardımcı olacak seçmeli 
veya zorunlu dersler yer almamaktadır. Öğrencilerin meslekî yönlendirme sürecinin 
etkinleştirilmesi için meslekî yönlendirmeye ilişkin seçmeli derslerin 7. ve 8. sınıflarda yer 
almalıdır. Yönlendirme ortaokulda başlamalıdır. Gönüllü meslek koçluğu sistemi 
getirilmelidir. Rehber öğretmenler ile İŞKUR’ a bağlı iş ve meslek danışmanlarının birlikte 
etkin çalışmaları sağlanmalıdır. 
 
 
SORUN-  Döner Sermaye sayısı ve gelirleri 
 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ- Okulların döner sermayeden elde ettikleri gelirin belli bir oranının 
eğitim ortamlarının altyapı, donatım ve temrinlik malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için 
kullanılmalıdır. Öğrencilerin işbaşı eğitimi ile deneyim kazanmasına imkân sağlayan meslekî 
ve teknik ortaöğretim kurumları döner sermaye işletmelerinin tam kapasite çalışarak üretim ve 
eğitime daha fazla katkı sağlaması amacıyla bu işletmelerden kesilen %15’lik hazine payı 
%1’lere indirilmesi uygun olmuştur. Döner sermayelerin sayısı ve üretilen ürünlerin çeşitliliği 
artırılmalıdır. Buluş, patent ve marka üreten okulların, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin 
döner sermaye gelirlerinden pay almalıdır. 
 
SORUN- Okulların Fiziki altyapısı 



 
 

 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ- Özel sektörün okullarda atölye ve laboratuar kurabilmesi için kolaylık 
sağlanmalıdır. İş birliği protokolleri ile okul yapımı, yeni atölye ve laboratuar kurulması ve 
donatımı, öğrencilere temrinlik malzeme sağlanması amacıyla özel sektör ve kamu kurum ve 
kuruluşlarından finansal katkısı sağlanmalıdır. Öğretim programlarında yapılan güncellemeler 
doğrultusunda standart donatım listeleri revize edilmelidir. Atölye ve laboratuvarların çalışma 
ortamları iyileştirilmeli ve fiziki altyapıları güvenli hale getirilmelidir. Üretim tekniklerinde 
meydana gelen değişiklikler ve sektörün talepleri göz önüne alınarak açılacak alan ve dallara 
yönelik yeni atölye modelleri geliştirilmelidir. 
 
SORUN- Mezunların alanları dışında çalışması İstihdam Durumu 
 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ- Meslekî veya Teknik Lise mezunu bireylerin yaklaşık yarısı (%47,1) 
aldıkları eğitimin iş hayatlarına katkı sunmadığını düşünmektedir. Meslekî ve teknik eğitim 
mezunlarının çoğunluğunun mezuniyet alanları dışında çalışmaları bu algının oluşmasında 
önemli bir unsurdur.  2018 yılında yükseköğretim mezunlarının %68’ i meslekî veya teknik 
lise mezunlarının %59,6’sı, lise mezunlarının %49,7’si, lise ve daha düşük eğitim düzeyi 
mezunlarının %45,4’ü, okur-yazar olmayanların ise %18,4’ü istihdam edilmiştir. Mezuniyet 
sonrası işe giriş için üç yıldan daha uzun süre bekleyen bireylerin çoğunluğunun (%65,42) 
eğitim düzeyinin lise altı olduğu görülmektedir. Üç yıldan daha uzun süre bekleyen bireylerin 
%11,60’ı meslekî veya teknik lise mezunudur. Tüm alanlarda meslekî eğitim mezunlarının 
alan dışı çalışma oranlarının mezuniyet alanlarında çalışma oranlarından daha yüksek olması 
dikkat çekici bir sonuçtur. Alanı dışında çalışan mezun oranının en yüksek olduğu alan 
Matbaa Teknolojisidir (%57,20). Kendi alanında çalışan mezun oranı %10’u geçen alanlar 
Uçak Bakım, Pazarlama ve Perakende, Laboratuar Hizmetleri ve Eğlence Hizmetleri ile 
sınırlıdır. Birçok meslek alanı için mezuniyet alanında çalışma oranının %5’in altında olması 
öğrencilerin aldıkları eğitim ile doğrudan ilgili olmayan işlerde çalıştıklarına işaret et-
mektedir. Bu durum, mezunların sahip olduğu meslekî beceriler ile yaptıkları işlerin 
gerektirdiği beceriler arasında önemli bir uyumsuzluk oluşturmaktadır. Meslekî ve Teknik 
eğitimin önem kazanması ve öğrencilere sağlanan imkânların iyileştirilmesi için gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır. 
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