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SONUÇ VE DE ERLEND RME BÖLÜMÜNDEN SEÇMELER 

 
 

 Türkiye’nin, sanayide öngörülen yap sal dönü ümün bir benzerini e itim alan nda 
sa lamaya odaklanmad  durumda bekledi i oranda bir s çrama göstermesi de 
mümkün görünmemektedir.  
 

 … bu nüfusun nitelik düzeyinin rekabete konu olan di er ülkelere k yasla dü üklü ü… 
 

 letme i gücünün e itim düzeyinin dü üklü ü 
 

 Türkiye hemen her gösterge aç ndan, ne yaz k ki s ralamada en dü ük düzeyde yer 
alan birkaç ülkeden biri olarak konumlanmaktad r.  
 

 Türkiye’nin kentle me aç ndan son 40 y lda gösterdi i yüksek de im kabiliyetini, 
itim düzeylerine yans tamad  aç k bir biçimde ortaya koymaktad r. 

 

 Halen Türkiye’de kad nlar n e itim hayat nda geçirdi i toplam süre, erkeklere k yasla 
çok daha alt de erlerdedir. 
 

 Teknik liselere kar  toplumdaki olumsuz önyarg , nitelikli ö rencileri bu okullardan 
uzakla rmakta, malat sanayinin mühendis istihdam nda problemler ya amas nda, 
özellikle belli ba  üniversitelerden mezun mühendislerin, ba ta finans olmak üzere 
hizmet ve kamu sektörlerini tercih etmeleri de önemli rol oynamaktad r 
 

 Ara rma ve laboratuvar olanaklar ndaki k tl klarla da birle ti inde bu durum, 
hâlihaz rda Türkiye’nin teknolojik bir s çrama yapmas n önünde büyük engel 
olu turmaktad r.  
 

 Çe itli üniversitelerden mezun geni  bir kitle için yabanc  dil ( ngilizce) bilgisi halen 
umulan düzeyin çok gerisindedir ve bu durum da, ülke olarak Ar-Ge ve yenilik 
kapasitemizin geli mesi önünde büyük bir engel olu turmaktad r.  
 

 Aç kças  buradaki veriler daha dikkatli bir ekilde ele al nd nda görülmektedir ki, 
Türkiye’deki nüfusun önemli bir bölümünün nitelik olarak geli imi, henüz 15 
ya ndayken büyük ölçüde s rland lm r.  
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RAPORUN SONUÇ VE DE ERLEND RME BÖLÜMÜ 

  

(30) Yaln zca imalat sanayinde i gücü verimlili inin art lmas  de il, ayn  zamanda ülke 
ölçe inde yenilik (inovasyon) ve yüksek teknolojiye dayal  üretim kapasitesinin 
güçlendirilmesi aç ndan da i gücü arz n genel niteli inin yükseltilmesi büyük önem 
ta maktad r. 2023 hedeflerine ula abilmek için zorlu bir güzergâhla kar  kar ya olan 
Türkiye’nin, sanayide öngörülen yap sal dönü ümün bir benzerini e itim alan nda 
sa lamaya odaklanmad  durumda bekledi i oranda bir s çrama göstermesi de mümkün 
görünmemektedir.  

(31) VSEP kapsam nda haz rlanan “ gücü Verimlili i ve stihdam” ba kl  durum analizi 
raporunda da ortaya konuldu u gibi, i gücünün arz  söz konusu oldu unda yüksek i sizlik ve 
dü ük i gücüne kat m oranlar  kar za ç karken bunun yan nda imalat sanayinde yer alan 

letmeler de, yeterli nitelikte eleman bulamad klar  hususunu her türlü platformda dile 
getirmektedir. Paralel bir biçimde, Türkiye’nin sahip oldu u genç nüfus, rekabetçilik 
aç ndan kayda de er bir avantaj gibi görünmekle birlikte, bu nüfusun nitelik düzeyinin 
rekabete konu olan di er ülkelere k yasla dü üklü ü, söz konusu avantaj  da büyük ölçüde 
ortadan kald rmaktad r.  

(32) Küresel Rekabetçilik Endeksi verileri do rultusunda, genel klasmanda 144 ülke 
aras nda 43. s rada yer alan Türkiye’nin “i gücü piyasas n etkinli i” bile eninde 124., 
“e itim” bile eninde ise 74. s rada olmas  ve bu ba klarda 2006-2012 dönemi içinde 

ralamalarda dü  göstermi  olmas , konuya yönelik olarak al nm  makro ve mikro 
düzeydeki tedbirlerin yetersizli ini i aretlemektedir. Bunun yan nda, yine Dünya Ekonomik 
Forumunun Küresel Rekabetçilik Raporunda kullanmak üzere sanayicilerle yapt  
görü melerde, letme i gücünün e itim düzeyinin dü üklü ü, en yo un olarak dile 
getirilen üçüncü faktör olarak ön plana ç km r.  

(33) Yine Tablo 4’te de toplu olarak görülebilece i gibi, OECD’nin haz rlam  oldu u 
“Education at a Glance” raporu, farkl  göstergelere ili kin olarak 27 ilâ 41 ülkeyi mukayese 
etmektedir. Bu k yaslamalarda Türkiye hemen her gösterge aç ndan, ne yaz k ki 

ralamada en dü ük düzeyde yer alan birkaç ülkeden biri olarak konumlanmaktad r.  

(34) Mevcut duruma ili kin verilerden bizce daha kritik olan , sektörel kompozisyonu belirli 
bir denge noktas na gelmi , buna ko ut biçimde kentle me sürecini büyük ölçüde amamlam  
olan Türkiye’de, ku aklararas  e itim profilindeki de imin ve ilerlemenin s rl  kalm  
olmas r. 25-34 ve 55-64 ya  gruplar n e itim düzeylerine ili kin kar la rmal  sonuçlar, 
Türkiye’nin kentle me aç ndan son 40 y lda gösterdi i yüksek de im kabiliyetini, e itim 
düzeylerine yans tamad  aç k bir biçimde ortaya koymaktad r. Bunun yan  s ra, 90’l  

llar n sonundan bu yana, e itim sistemine yönelik çok say da düzenleme  yap lm  
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olmakla birlikte, bu düzenlemelerin de genel düzeyde etkisinin çok s rl  kald  
gözlenmektedir.  

(35) gücüne kat m oranlar n dü üklü ünün ard nda temel nedenlerden biri olarak 
kad nlar n i gücüne kat m oranlar ndaki dü üklük, kendini göstermektedir. Bu raporda 
yeterli ölçüde de inilmemi  olmakla birlikte, halen Türkiye’de kad nlar n e itim hayat nda 
geçirdi i toplam süre, erkeklere k yasla çok daha alt de erlerdedir. Dolay yla i gücüne 
kat m oranlar  ve i gücünün genel niteli ini yükseltme yönünde çal malar n odak 
noktalar ndan birini, kad nlar n e itim sistemi içine dâhil olma düzeyini art racak 
tedbirlerin olu turmas  gerekmektedir. Bu çerçevede, söz konusu parametre aç ndan 
Türkiye’den çok daha olumlu bir tablo ortaya koyan Almanya ve ngiltere’nin, kad nlar  
mühendislik gibi yüksek beceri gerektiren alanlara yönlendirme ve yönetim 
kademelerindeki kad n a rl  kotalar do rultusunda art rma yönündeki çal malar  da 
dikkate al nmal , toplumsal yap n temel dinamikleri ile üretim yap  dönü türmeye 
yönelik taktiklerin ortak biz zeminde bulu turulmas na gayret gösterilmelidir.  

(36) Yine bu rapor kapsam nda belirli verilerle desteklenmemi  olmakla birlikte, mesleki 
itim sisteminin kar  kar ya oldu u sorunlar, imalat sanayine nitelikli ara eleman problemi 

eklinde do rudan yans maktad r. Teknik liselere kar  toplumdaki olumsuz önyarg , nitelikli 
rencileri bu okullardan uzakla rmakta, bu durum da imalat sanayi içindeki firmalar n 

meslek lisesi mezunlar na olan talebini dü ürmektedir. Son on y lda, bu alanda ad mlar 
at lm  olmas na kar n, sözünü etti imiz arz talep k rdöngüsü, mesleki ve teknik liseleri 
Türkiye’deki i gücünün genel niteli i aç ndan halen ba ca sorunlardan biri olarak 
konumland rmaktad r.  

(37) Ara eleman yönünden yetersizlikleri yan nda letmelerin önemli bir bölümü de, yeterli 
nitelikte mühendis istihdam edememekten yana sorunlar ya amaktad r. Halen çok say da 
üniversite, çe itli mühendislik bran lar nda mezun veriyor olsa da, üniversiteler aras  e itim 
kalitesinde gözlenen büyük farkl klar, mühendislik alt bran lar  içinde son derece heterojen 
bir yap n olu mas na yol açm r. Bu heterojenli in de bir sonucu olarak yay mlanm , 
Türkiye’deki çal an nüfus içinde mühendislerin oran  henüz % 1’lerin alt nda 
seyretmektedir. Bu oran sözgelimi Almanya’da, % 3,12’dir. (European Engineering Report, 
2010)  

(38) malat sanayinin mühendis istihdam nda problemler ya amas nda, özellikle belli ba  
üniversitelerden mezun mühendislerin, ba ta finans olmak üzere hizmet ve kamu 
sektörlerini tercih etmeleri de önemli rol oynamaktad r. Türkiye özelinde benzer bir e ilim, 
yani imalat sanayindense hizmet ya da kamuda çal man n tercih ediliyor olmas , her 
düzeyde çal an aç ndan hissedilebilir bir durumdur. Bu durumun do rudan bir etkisiyle 
imalat sanayi, vas fs z elemanlar  da kendilerine çekmekten yana sorunlarla kar  kar yad r. 
Ek tedbirler al nmad   ko ulda ise, imalat sanayinin Türkiye’nin sektörel kompozisyonu 
içinde girmi  oldu u dü  e iliminin sürmesi, ihtimal dâhilindedir.  
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(39) Ar-Ge ve yenilik alan ndaki faaliyetlerin önemli bir bölümü ise, fizik, kimya, biyoloji gibi 
temel bilim disiplinlerinde yeti mi , nitelikli insan gücüne ihtiyaç duymaktad r. Ancak 
Türkiye’deki e itim sistemi ve istihdam yap n bir ürünü olarak özellikle son 30 y ll k 
dönemde, temel bilim alanlar n ö renciler taraf ndan talep edilebilirlik düzeyinde önemli 
dü ler olmu tur. Ara rma ve laboratuvar olanaklar ndaki k tl klarla da birle ti inde 
bu durum, hâlihaz rda  Türkiye’nin teknolojik bir s çrama yapmas n önünde büyük engel  
olu turmaktad r. Nanoteknoloji gibi d  ülkelerde lisansüstü düzeyde e itimi al nan bir 
konunun Türkiye’de lisans düzeyinde sunulmaya ba lanmas  gibi tedbirlerin ise, bu yönde 
sa layaca  katk lar son derece s rl  olacakt r.  

(40) Bunlar n yan  s ra, çe itli üniversitelerden mezun geni  bir kitle için yabanc  dil 
ngilizce) bilgisi halen umulan düzeyin çok gerisindedir ve bu durum da, ülke olarak Ar-Ge 

ve yenilik kapasitemizin geli mesi önünde büyük bir engel olu turmaktad r.  

(41) Ayn  zamanda mevcut staj sisteminin gerek ö renciler gerekse de i letmeler aç ndan 
katk  son derece s rl r. Stajlardan al nan katk  azami düzeye çekebilmek amac yla, 
üniversite ve i letmelerin yan  s ra, sanayi dernek ve üst kurulu lar n konuya ili kin i birli i 
içinde önlemler geli tirmesi ve uygulamas  yaln zca lisans e itim süreci aç ndan de il, 
üniversite - sanayi i birli i olanaklar n çe itlenmesi ve güçlenmesi aç ndan da önemli 
faydalar  olacakt r.  

(42) Rapordan da izlenebilece i gibi PISA testlerinden al nan sonuçlar, Türkiye’deki insan 
kayna n genel niteli ine ve orta vadede ula aca  düzeye ili kin olarak ortaya karamsar bir 
tablo koymaktad r. Aç kças  buradaki veriler daha dikkatli bir ekilde ele al nd nda 
görülmektedir ki, Türkiye’deki nüfusun önemli bir bölümünün nitelik olarak geli imi, henüz 
15 ya ndayken büyük ölçüde s rland lm r. Dolay yla e itim sisteminde bir 
dönü ümü öngören çal malar n oda nda, en az üniversite say n art lmas  ya da s nav 
sistemlerinin yeniden tasarlanmas  kadar, okul öncesinden ba layacak ekilde e itim 
yap nda kökten de imlere ortam sa lanmas  kayg  yer almak durumundad r.  

(43) Bütün bunlara ek olarak insan kaynaklar n yetkinlik düzeyini art racak tedbirlerin, 
yaln zca çal ma hayat  öncesi tedbirlerle s rland lmas  da sa kl  olmayacakt r. Çok tarafl  
bir biçimde, mevcut çal an profilini geli tirmeye yönelik stratejiler geli tirilmesi ve 
uygulanmas , bu alanda kayda de er katk lar sa layabilecektir.  
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