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Gümüşhane’de istihdam sağlayan firmalarla, meslek lisesi yöneticileri/öğretmenleri ile 

ve meslek lisesi öğrencileri ile mülakat yapılmış ve aşağıdaki cevabı aranan sorulara yanıt 

bulunmaya çalışılmıştır. Verilen cevaplar analiz edilmiş ve tekrar cevaplar silinmiştir. Ayrıca 

cevapların son kısımda görüşmeler sonucunda ortaya çıkan fikirler öneriye dönüştürülmüştür.  

 

· Öğrenciler kendi istekleri ve hedefleri doğrultusunda mı meslek liselerini tercih 

ediyorlar? Yoksa okula devam etmek için son çare olarak mı meslek liselerine 

gidiyorlar? 

-Öğrencilerin büyük çoğunluğu meslek liselerini mecburiyetten tercih etmektedirler. Bu 

konuda ziyaret ettiğimiz endüstri meslek lisesinin verdiği oran şu şekildedir: Öğrencilerin 

%70’i mecburiyetten bu okulu tercih etmektedir. Bunun temel nedeni ise istihdam 

imkânlarının olmayışıdır. Ancak Sağlık Meslek Liselerini bu durumun dışında tutmak gerekir. 

Çünkü sağlık meslek liselerinin istihdam garantisi var. Diğer meslek liselerinin herhangi bir 

çekiciliği bulunmamaktadır.  

 



· Öğrenciler meslek liselerini üniversiteye geçiş için mi tercih ediyorlar? Yoksa iş 

hayatına daha iyi hazırlanmak için mi tercih ediyorlar? 

- Lise müdürlerinin ve öğretmenlerinin verdikleri cevaplarda farklı nedenler ön plana 

çıkmaktadır. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu üniversiteye gitmemektedir.  

-Yapılan görüşmelerde örneğin endüstri meslek lisesi öğretmen ve yöneticilerinin verdiği 

bilgiye göre öğrencilerin sadece %20’si üniversite okumakta, bunların %10’u lisans eğitimi 

ve diğer %10’u ise önlisans eğitimini almaktadır. Geri kalan %80’ı ise “ara eleman” olarak 

çalışmaktadır.  

 

· Aileler çocuklarının geleceği açısından meslek liselerini nasıl görüyorlar? 

-Anne babaların çoğunluğu çocuklarının sokakta dolaşmamaları ve kötü yola düşmemeleri 

için meslek liselerine çocuklarını göndermektedirler. Dolayısı ile aileler son derece 

bilinçsizler. Aileler çocuklarını öncelikli olarak akademik liselere yönlendiriyorlar (Fen lisesi 

gibi). Meslek liseleri ise akademik liselere gidemeyenler için zorunlu bir alternatif 

niteliğindedir.  

- Diğer bir sorun da, ailelerin çocuklarının bilgisine, yeteneğine ve potansiyeline bakmadan 

sadece belli kalıp mesleklere yöneltiyor. Ancak, doktorluk ve öğretmenlik gibi meslekleri 

yapan insanlar için istihdam imkânları çok sınırlı olduğu için başka meslekleri yapan 

öğrenciler kendilerini değersiz hissediyorlar. Ve istemediği bir okula gidip, istemediği bir işi 

yapmak zorunda kalıyorlar. Dolayısı ile mesleklerini sevmeyen bir insan topluluğu ortaya 

çıkıyor.  

-Anne babalar çocuklarını yeterince tanımıyorlar. Bu sebepten ailelerin çocuklarından 

beklentileri çok yüksek olabiliyor. Çocuğunun kapasitesinin üstünde bir başarı elde etmesini 

istiyor. Ancak sonuçta bu istekleri gerçekleşmiyor. Bu durum da anne babalarda hayal 

kırıklığı yaratıyor. Aile içerisindeki sorunları ve çatışmaları hızlandırıyor.  



-Aileler sadece çocuğumun elinde bir lise diploması olsun diye meslek liselerine gönderiyor. 

Bir meslek öğrensin diye değil.  

 · Meslek lisesi yöneticilerinin okullar ve teknik altyapı hakkındaki görüşleri nelerdir? 

-Teknik yapı ile ilgili olarak eksikliklerin önemli ölçüde giderildiği belirtilmektedir. Ancak 

Örneğin Gümüşhane’de turizm ve otelcilik lisesinin bir uygulama oteli bulunmamaktadır.  

 

· Meslek lisesi yöneticileri/öğretmenleri öğrenci kalitesi ile ilgili ne düşünüyor? 

-Öğrenci kalitesinin son derece yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin üniversiteyi 

mühendislik eğitimi okuyacak olan endüstri mühendisliğindeki öğrencilerin matematik 

potansiyeli son derece zayıf. Hâlbuki bir mühendisin ileri düzeyde matematik bilmesi gerekli.  

 

· Firmalar eleman alacakları zaman meslek lisesi mezunlarını özellikle tercih ediyorlar 

mı? 

-Firma sahipleri ve yöneticiler meslek lisesi mezunlarının yeterli niteliğe sahip olmadıklarını 

düşündükleri için, meslek lisesi mezunlarını tercih etmemektedir.  

 

· Firmalar meslek lisesi mezunları ile normal lise mezunları arasında bir fark 

görüyorlar mı? ·         Firmalar farklı meslek lisesi tipleri ve programları arasında ayrım 

yapabiliyor mu? 

-Meslek lisesi mezunlarının sadece teorik bilgi öğrendiklerini ancak uygulamaya dönük 

bilgilerinin çok zayıf olduğunu belirtmektedir. Mezun olanlar hiçbir uygulama bilgisi 

olmadan mezun oluyorlar.  

 



· Size göre Türkiye'deki mesleki eğitim sisteminin temel sorun alanları nelerdir? Bu 

sorunları aşabilmek için sistemde ne gibi değişiklikler yapılmalı? Türkiye'nin geleceğine 

katkı sağlayacak bir mesleki eğitim sistemi nasıl olmalı? 

-Zorunlu lise eğitimi, okumayı hiç istemeyenlerin bile öğrenci olmasını sağlıyor. Bu durum 

eğitim kalitesini oldukça düşürüyor.  

-Okula giriş sistemi son derece yanlıştır. Okula giriş sistemi test tekniğine göre yapılmaktadır. 

Halbuki mesleki niteliği ve mesleğe yatkınlığı dikkate alan bir sistem geliştirilmelidir.  

-Meslek liseleri bulunduğu bölgenin istihdam ihtiyaçları göz ününe alınarak açılmalıdır. Aksi 

takdirde çarpık bir tablo ortaya çıkmaktadır. Bunu bir örnekle şu şekilde açıklayabiliriz. 

Yapılan görüşmelerde Gümüşhane’de 400-500 civarında pestil ve köme sektörü istihdam 

sağladığı ortaya çıkmıştır. Ancak, Gümüşhane’nin en önemli üretimi sayılabilecek olan pestil 

ve köme üretimi ile ilgili şehirde bir meslek lisesi veya meslek lisesinin bir bölümü (gıda 

teknolojileri) bulunmamaktadır. Bu durum işverenler açısından sıkıntı yaratmaktadır. Çünkü 

işverenler her aldıkları elemanı sıfırdan yetiştirmek zorundan kalmaktadırlar. Halbuki, gıda 

teknolojileri bölümü olsa, burada pestil ve köme üreticilerinin nitelikli eleman kazanma 

ihtimalleri artacaktır.  

-Öğrencilerin ders yükleri oldukça fazladır. Çok fazla teorik ders öğrenciyi 

aptallaştırmaktadır. Özellikle teorik derslerin sayısının azaltılıp, öğrencinin hem mesleği ile 

ilgili hem de sosyal olarak kendisini geliştirmesini sağlayacak aktivitelere öncelik 

verilmelidir.  

-Eğitimi sadece sınıflara indirgememek gerekir. Öğrencilerin gelişimi için sınıf dışı aktiviteler 

arttırılmalıdır. Örneğin sinema, tiyatro, spor gibi aktivitelerle öğrencilerin kendilerini fiziksel, 

zihinsel ve sosyal olarak geliştirilmeleri sağlanmalıdır.  

-Mesleki eğitimden gelip de işyeri açan öğrenci neredeyse yok denecek kadar az. Dolayısı ile 

meslek liselerinde okuyan öğrencilere çok ciddi girişimcilik eğitimi verilmelidir. Ayrıca 



meslek lisesinden mezun olup da mesleği ile ilgili iş kurmak isteyenlere “özel bir girişimcilik 

desteği” verilmelidir. Böylelikle meslek liseleri daha cazip hale gelecektir.  

-İŞKUR’un verdiği meslek kursları kaldırılmalıdır. Bu durum adaletsizlik yaratmaktadır. 

Şöyle ki meslek lisesinde 3-4 yıl eğitim alan kişi ile İŞKUR’da mesleki eğitim kurslarına 

katılan kişiler aynı iş bulma imkanlarına sahip oluyorlar. Bu durum yıllarca meslek eğitimi 

almış kişilerin eğitimini anlamsız hale getirmektedir.  

-Meslek liseleri ile ilgili olarak –eğer şehir içerisinde yeterli işletme yok ise- il dışında staj 

imkanları sağlanmalıdır.  

-Meslek liseleri ile ilgili olarak sürekli mevzuat değişiyor. Bir uygulamanın sonuçları henüz 

alınmadan yeni bir uygulamaya geçiliyor. Bu durum adaptasyon sorunu ortaya çıkarmaktadır.  

-Meslek liselerinden üniversitelere direkt giriş uygulaması kaldırılmalı ve sınavla giriş 

sistemine geçilmelidir. Çünkü bu durum öğrenci ve eğitim kalitesini düşürmektedir.  

-Zorunlu lise eğitimi kaldırılmalıdır. Böylelikle eğitim almak istemeyen kişilerin zorla okulda 

tutulmasının önüne geçilecek ve eğitim kalitesi artacaktır.  

-Üniversiteye giriş sistemi değiştirilmelidir. Örneğin matematik ve fen sorularına cevap 

vererek sağlık alanındaki bir okul kazanılmaktadır. Hâlbuki sağlıkçı olacak öğrencilere 

sağlıkla ilgili sorular sorulmalıdır. Aynı şekilde turizm bölümünü seçecek öğrencilerin sınav 

soruları turizm ile ilgili olmalıdır.  

-Sağlık meslek liselerinde olduğu gibi istihdam garantisi diğer meslek liselerine 

sağlanmalıdır. Örneğin hastanede belli işlerde çalışabilmek için sağlık meslek liseli olma şartı 

arandığı gibi, otellerde çalışırken de otelcilik ile ilgili meslek lisesinden mezun olma şartı 

getirilmelidir. Ancak bu durum emek piyasasının katılaşmasına yol açabilir. Bu sorunun 

ortaya çıkmasını engellemek için en azından belli kotalar getirilmelidir. Örneğin otellerde 

çalışanların %30’u otelcilik ile ilgili bir meslek lisesini bitirmesi gerekir gibi.  


