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Özet  

Nitelikli insan gücü yetiştirme görevi eğitimin ve özellikle de mesleki teknik 

eğitimin görevidir. Mesleki eğitimin görevini etkili bir şekilde yapabilmesi için 

bilimsel araştırmalara ve inovasyona gerek vardır. İnovasyon, “toplumsal, kültürel 

ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması" anlamındadır. Başka 

bir ifade ile hem bir süreci hem de bir sonucu ifade eder. Günümüzün hızla 

değişen rekabet ortamında, her alanda olduğu gibi mesleki ve teknik eğitimin de 

hizmetlerini ve yöntemlerini sürekli olarak değiştirmesi ve yenilemesi 

gerekmektedir. Bu değiştirme ve yenileme işlemi "inovasyon" olarak 

adlandırılabilir. İnovasyon, Ar-Ge çalışmaları ile karıştırılmakta ya da aynı 

anlamda düşünülmektedir. Ar-Ge ileri bilimsel ve teknolojik çalışmalar 

gerektirirken, inovasyon ise bilimin tekrar uygulamaya dönüştürülmesidir. Bir 

anlamda uygulamalı araştırmalar yoluyla iş, hizmet, strateji, yöntem, 

tekniklerimizi, kısacası düzenimizi değiştirmektir.  
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THE NEED FOR INNOVATION IN TECHNICAL AND 

VOCATIONAL EDUCATION 
Abstract 

Educational institutions especially vocational and technical ones have the 

responsibility for training qualified human resources. Therefore, there is a need 

for scientific research and innovation for the vocational education to perform this 

function effectively. Innovation means “starting to use new methods in social, 

cultural and administrative environments. In other words, it means both a process 

and a result. In the competitive atmosphere of the present, vocational and 

technical education, just like all the other areas, should continuously change and 

renew its services and methods. This process of changing and renewing can be 

called “innovation”. Innovation is sometimes thought to be the same with 

Research & Development (R&D). While R&D requires advanced scientific and 



technological studies, innovation is the transformation of the science into 

application. In a sense, it means changing our work, strategy, methods and 

techniques through applied researches. That is to say, it is not a new invention. 
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GİRİŞ 

Dünyamızın gelişim ivmesine baktığımızda, 21. yüzyılda bilgi toplumundan, 

bilgi ötesi topluma doğru bir gelişme olduğu görülmektedir. Bu değişim ve 

gelişim, bireylerde bulunması gereken özellikleri de değiştirmektedir. Bilgi ötesi 

toplumunun bireyinde bulunması gereken temel nitelikler; bilimsel bilgi ve 

özellikle de bilimsel bilgiyi uygulamaya dönüştürmedir. Bireye bu nitelikleri 

kazandıracak olan sistem, eğitim ve özellikle de mesleki teknik eğitimdir.  

Bireyin, toplumda sağlıklı bir birey olarak yaşayabilmesi, sosyal yaşamda 

yerini alabilmesi için iş sahibi olmasının yanında, bu işi en iyi şekilde 

yapabileceği bilgi ve beceriye, bu bilgi ve beceriyi ürüne ve sonuca 

dönüştürebileceği yapabilme potansiyeline ihtiyacı vardır. Bireyin topluma karşı 

olan sorumluluklarının başında üretime katılmak gelmektedir. Mesleki ve teknik 

eğitime olan toplumsal ihtiyaç, bireyin toplumsal etkinliklere katılmasının gerçek 

bir sonucudur. Günümüz toplumunda, bireyinin artan sorunlarının çözümünde, 

okul ile çalışma dünyasını uyumlu şekilde birleştiren mesleki ve teknik eğitime ve 

bu alanda yapılacak yenilikçi çalışmalara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. 

Mesleki ve teknik eğitim sistemini etkileyen temel faktörlerden biri bilgi 

toplumu ve bilgi toplumu ötesine geçiş, diğeri ise küreselleşmedir. Bilgi 

toplumuna geçiş süreci 20. yüzyılın ortalarında başlamıştır. Bilgi ve iletişim 

teknolojilerindeki hızlı gelişmelerle desteklenen bu sürecin, bilgi toplumlarını 

şekillendiren, mesleki ve teknik eğitim kuruluşlarını etkileyen önemli boyutlarını 

şu şekilde sıralayabiliriz. 

1. Bilginin gerçek bir sermaye kaynağı olarak görülmesi,  

2. Teorik bilginin rolünün önemi, 

3. Toplumun her kesimi için yaşam boyu eğitimin önem kazanması 

4. Profesyonel ve teknik işgücü sınıfının öneminin artması,  



5. Küreselleşen dünyada ekonomik ve finansal krizlerin tüm dünyayı etkilemesi, 

Bilgi toplumuna geçiş,  ekonomik alanda küreselleşmeyi de hızlandırmıştır.  

Küresel ekonomi; mal ve hizmetlerin, sermayenin, insanlar, bilgi, fikir  ve 

becerilerin, coğrafi sınırları dâhil tüm engelleri aşarak serbestçe hareket ettiği bir 

ekonomi olarak tanımlanabilir (Stiglitz, 2004; Hitt-Ireland- Hoskisson, 2001). 

Görüldüğü gibi küreselleşme sadece ekonomik boyutlu bir süreç değil her alanı 

etkileyen bir süreç olarak gelişimini sürdürmektedir. Bu süreçte temel politikalar 

oluşturabilmek ve rekabetçi dünyada ayakta kalabilmek, hatta rehber, lider 

olabilmek gerekmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan küreselleşme süreçleri, sadece bu toplumları 

etkilememekte, gelişmekte olan ülkeleri de etkilemektedir. Esasen bundan sonra 

daha da çok etkileyecektir. Ülkelerin gelişim ve önderliğinde önemli bir payı olan 

mesleki ve teknik eğitimin; bilgi üretimi, kullanımı, paylaşımı ve teorik bilgiyi 

uygulamaya dönüştürmede önemli bir rol oynaması gerekmektedir. Özellikle 

ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerdeki mesleki ve teknik eğitim kuruluşlarının, 

bu süreçlere uyum sağlamaları ve küreselleşme eğilimiyle hızlanan rekabet 

ortamında gelişmelerini sürdürmeleri için, mesleki ve teknik eğitim alanındaki 

değişim ve gelişimleri dikkate almaları, hem de bu eğilimlerin gerektirdiği 

değişimleri gerçekleştirmek üzere kuruluşlarını yeniden değer yaratmaya 

yönlendirmeleri  kaçınılmaz görünmektedir. Bunu sağlamanın temel yollarından 

birinin inovasyon olduğu gözden kaçırılmamalıdır. 

Bu çalışmayla, küreselleşen dünyada rekabetçi, nitelikli insan gücü 

yetiştirebilmek için mesleki ve teknik eğitim alanında yapılabilecek inovatif 

(yenilikçi) çalışmalara ne derece gerek duyulduğu vurgulanacaktır. Güncel bir 

kavram olan ve daha çok ekonomik boyutu üzerinde durulan inovasyon 

kavramının bir başka boyutuna da dikkat çekilmeye çalışılacaktır. 

 

YÖNTEM 

Bu araştırma, tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmayla ilgili teorik 

kaynaklar incelenerek, var olan durumla ilgili tanımlamalar, yorumlamalar ve 

değerlendirmeler yapılmıştır. 



İNOVASYON 

İçinde yaşadığımız çağdaki hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler, 

toplumları her yönüyle etkilemiştir. Bu etkilenişten olumlu bir şekilde 

yararlanabilen toplumlar, eğitim sistemlerinde ve özellikle de mesleki teknik 

eğitim sistemlerinde yaratıcılık ve yeniliklere yer veren, yaratıcılık kapasitesini  

geliştirme ve yaratıcılıkla bağlantılı olarak inovasyon çalışmalarına ağırlık veren 

toplumlar olacaktır. 

İnsan, eğitim, araştırma-geliştirme ve teknolojiyle ilişkili olan inovasyon, 

latince bir sözcük olan "innovatus" tan türetilen bir kavram olup, "yeni yol ve 

yöntemlerin birçok alanda kullanılmaya başlanması" olarak tanımlanabilir. OECD 

ve Eurostat’ın birlikte yayınladığı “Oslo Klavuzu” nda inovasyon (yenileşim), 

yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet) veya sürecin; yeni 

bir pazarlama yönteminin ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya 

dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır” şeklinde 

tanımlanmaktadır.  

İnovasyon  “aslında küreselleşmenin yaygınlaşmasından önce de var olan, 

ancak kâr amaçlı olsun veya olmasın tüm işletmelerin stratejik rekabet 

performansını etkilediği görüşünden hareketle günümüzde daha fazla ön plana 

çıkan  bir kavramdır” (akt: Gökçekuş, Gökçekuş-Yontar, 2008). En özlü tanımıyla 

inovasyon, “yeni ve faydalı düşüncelerin yaratılması ve uygulamaya 

geçirilmesidir” (Kurkela-Hietanen, 2008). Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı bir 

belgeye göre inovasyon, “ekonomik ve sosyal alanlarda yeniliğin başarılı şekilde 

üretimi, özümsenmesi ve kullanımıyla eşanlamlıdır” (Green Paper on Innovation, 

1995). Birbiriyle ilişkili olan icat/buluş ile inovasyon kavramları arasındaki 

farklılığa gelince: “Yeni bir  ürün veya süreç hakkında bir fikrin ilk kez ortaya 

çıkması icat, bu fikrin uygulamaya geçirilmesi amacıyla yapılan ilk girişim ise 

inovasyondur. Bir başka deyişle icat, yeni bir üründür; inovasyon ise yeni bir 

değerdir” (Szmytkowski, 2005). İnovasyon bir Ar-ge de değildir. Ar-Ge ileri 

bilimsel ve teknolojik çalışmalar gerektirirken, inovasyon ise bilimin tekrar 

uygulamaya dönüştürülmesidir.  



Süreç olarak inovasyon; “bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni 

ya da geliştirilmiş bir imalat yahut dağıtım yöntemine ya da yeni bir toplumsal 

hizmete dönüştürmektir” (OECD). Sonuç olarak inovasyon; sürecin sonunda 

ortaya konan, “pazarlanabilir, yeni ya da geliştirilmiş ürün, yöntem ya da 

hizmettir” (Avrupa Komisyonu, 1995). Keşif ve buluş/inovasyon süreci, yaşam 

standardındaki uzun vadeli iyileşmeleri yaratan süreçtir’. 1970–1995 gelişmiş 

ekonomilerdeki büyümenin yarıdan fazlası inovasyondan kaynaklanmıştır 

(OECD). Görüldüğü üzere inovasyon değişme ve gelişmelerinin temeli ya da 

kendini oluşturan bir süreç ve sonuçtur. 

Yukarıdaki tanımlamalarda, inovasyon kavramının ya genel ya da ekonomik 

bir bakış açısıyla tanımlanmış olduğu görülmektedir. Eğitimde inovasyon ya da 

mesleki teknik eğitimde inovasyon kavramına yeterince açıklık getirildiği 

görülmemektedir. İnovasyon yeni, faydalı, yaratıcı fikirlerin üretilmesi ve 

bunların uygulamaya konulması olarak ele aldığında; eğitim de inovasyonu, 

“eğitim sürecinin tüm öğelerini dikkate alarak, sistemde yenilikçilik ve 

yaratıcılığa yön veren, yaratıcılığı geliştiren, eğitim kurumunun yönetim ve 

denetiminden, öğrenme-öğretme süreçlerindeki çağdaş yenilik ve gelişmeleri 

uygulayan, pratik bilgiyi uygulamaya dönüştüren, çıktılarını kontrol eden bir 

süreç ve sonuç olarak tanımlamak mümkündür. Başka bir ifade ile eğitim sistemi 

ile ilgili tüm etmenleri dikkate alarak, yenilikçiği gerçekleştirmek ve yenilikçiliği 

sürekli kılmaktır. Buna göre öğretme- öğrenme düzeninin değiştirilmesi bile bir 

inovasyondur. Mesleki ve teknik eğitimde inovasyon da aynı yaklaşımla ele 

alınabilir. 

 

NEDEN İNOVASYON? 

Ulusal İnovasyon Girişimi Basın Bildirisi, AB Ülkeleri İnovasyon Eğilimleri 

Türkiye Raporunda, Türkiye’nin inovasyon zayıflılıkları ile ilgili olarak şu 

ifadelere yer verilmiştir (Arıkan, 2005): 

• İnovasyon konusunda alt düzeydeki farkındalık, 

• İnovasyon politikalarının uygulanması ile ilgili kararlılığın olmaması, 

• Etkin bir inovasyon yönetim sisteminin olmaması, 



• Bilginin inovasyona dönüşümündeki düşük kapasite, düşük sayıda patent, 

• Bölgeler arasındaki büyük farklar ve bölgesel inovasyon politikasının 

olmaması, 

• Gelişkin olmayan girişim sermayesi, Tohum sermaye (seed capital), melek 

sermaye (business angels) 

İnovasyon çalışmaları insanlık tarihi kadar eskidir. İnovasyonun yenilikçilik 

anlamını göz önüne aldığımızda, ilk insandan günümüze kadar inovasyon 

çalışmalarının olduğunu söylemek mümkündür. İlk insanın taştan yararlanmasıyla 

ilgili olarak, taşı işlemesi ve buna bağlı olarak çağların adını değiştirmesi nasıl bir 

inovasyonsa, bu günün teknolojisinin üretimi, transferi ve kullanımı da bir 

inovasyondur. İnovasyon konusunda uluslar arası bazı kuruluşların faaliyetlerine 

kısaca değinmek gerekirse: Gerek Unesco’nun, gerekse Avrupa Birliği’nin çeşitli 

bildirgeleri, inovasyon faaliyetlerini destekleyici niteliktedir. Örneğin, 

Unesco’nun Yüksek Eğitim Dünya Konferansı deklarasyonunda, yüksek eğitimin 

tüm diğer eğitim düzeyleriyle bağlantılı şekilde düzenlenmesi ve geliştirilmesi, bu 

konuda ilgili tüm sektörlerin işbirliği içinde olması ve eğitimde inovatif 

yaklaşımlara yönelme gibi hususlar  vurgulanmaktadır (World Declaration on 

Higher Education, 1998). Bilindiği gibi Avrupa Birliği kapsamında Avrupa  

Araştırma Alanı, Bologna Süreci gibi çalışmalarla üye ülkeler arasında yüksek 

eğitimin kalitesinin yükseltilmesine yönelik çabalar devam etmekte; inovasyon 

konusu da önemsenmektedir. Örneğin, 2010 yılında Bergen Bildirgesi’nde 

bahsedilen “Avrupa Yüksek Eğitim Alanı” (EHEA) doğrultusunda 

gerçekleştirilmesi düşünülen ortak amaçlar arasında: Eğitimin; araştırma, eğitim 

ve inovasyonun noktalarında kesiştiği ifade edilmekte, bunun da Avrupa’nın 

rekabetçiliğinin anahtarı olduğu belirtilmektedir (The European Higher Education 

Area, 2005). 2006 yılındaki Avrupa Komisyonu bildirisinde, 2005’de yenilenen 

Lizbon stratejisinde  Avrupa’nın geleceğinin,  inovasyona bağlı olduğu, 

inovasyonun sadece teknolojik değil, örgütsel ve hizmetlere yönelik inovasyonu 

da kapsadığı belirtilir. Bu nedenle, inovasyonun her türünün geliştirilmesi 

gerektiği, bu konuda eğitimin rolünün çok önemli olduğu, özellikle de mesleki 

eğitimin rolünün önemli olduğu vurgulanır. (Communication from the 



Commission, Putting Knowledge Into Practice, 2006). İnovasyonun teşvik 

edilmesi, Londra Bildirgesi’nde de tekrarlanır (London Communiqué, 2007).  

Bunların yanında 2009 yılının  Avrupa Komisyonu tarafından,   “Avrupa 

Yaratıcılık ve İnovasyon Yılı” olarak ilân edilmesi önerilmiştir (Commission of 

the European Communities, Proposal, 2008). Bu öneri, Avrupa Parlamentosu’nca 

da kabul edilmiştir.  

OECD’nin ulusal inovasyon politikasıyla ilgili incelemelerinde, bu örgüte 

bağlı çeşitli ülkelerin bilim ve teknoloji politikalarıyla ilgili incelemeler 

yapmaktadır. Bu incelemelerde, ülkelerin bilim ve teknoloji politikalarına, 

özellikle ulusal inovasyon politikalarına yönelinmiştir. OECD’nin halen 

sürdürdüğü ulusal inovasyon politikalarıyla ilgili incelemeler için uluslar arası 

çapta güçlü bir talebin bulunduğu da anlaşılmaktadır. (Zhang, 2008)  

AB ile Türkiye'nin Lizbon Stratejisi'nin ortaya çıkmasına sebep olan 

sorunları örtüşmektedir. Ancak burada belirlenen hedeflere varma süreci aynı 

değildir. Örneğin bizde eğitim gerçekten nitelikli insan gücü yetiştirmeye dönük 

bir dönüşümü becerememiştir. Ülkemiz mesleki teknik eğitimi için önemli 

sorunlardan biri budur. Milli Eğitim Bakanı’mızın “köylere varıncaya kadar 

okullara bilgisayar götürdük” demesi bu sorunu çözemiyor. Eğer Türkiye, AB'nin 

2010'a kadar yüzde 70 istihdam hedefini benimserse, yılda şu an yarattığının 

10’larca katı iş yaratması gerekecektir. 

Eğitimde ve özellikle mesleki teknik eğitimde inovasyonun amacı, genel 

olarak; Türkiye’de inovasyon politikalarının oluşturulması ve uygulanması için 

özel sektör, üniversite, sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini pekiştirmek ve 

yönlendirmek; siyasi irade ve kamu kurumlarıyla diyaloğu geliştirerek, bu 

kurumların görüş ve önerileriyle inovasyon politikaları oluşturma sürecine katkıda 

bulunmak ve inovasyon konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmak olarak ele 

alınabilir. Özelde ise daha kaliteli bir mesleki ve teknik eğitim sitemi yaratmak, 

günceli yakalayan ve yaratıcı düşünebilen, üreten ve ürettiğini uygulayabilen 

meslek elemanları yetiştirmek, eğitim sürecini daha etkili ve hedef odaklı hale 

getirme şeklinde ifade edilebilir. Öğretmenin rolü bilgi veren, aktaran değil, daha 

çok öğrencilerine yardımcı olan ve rehberlik eden yönünde değişmektedir. 



Öğrenciden beklenen de sınıfta oturup yüklenen bilgiyi depolamaya çalışan değil; 

düşünen, bilgi alışverişinde bulunan, fikir üreten, yaratan, kendine güvenen, 

çevresiyle ilişki kurabilen, takım anlayışına sahip, tüm enformasyon 

teknolojilerini kullanmaya yatkın ve bunları kullanabilecek becerilerle donatılmış, 

yabancı dil bilen kişiler olarak yetişebilmektir. Bugünkü eğitimin en temel görevi 

de bu olmalıdır. Son dönemlerde eğitimin özelleştirilmesi ve öğrencilerin birer 

müşteri gibi görülmeye başlanması ile eğitimde süreç ve hizmet 

inovasyonlarından söz edilebilir. Ancak bunların yeterli olduğunu söylemek 

mümkün değildir.  

Ülkemizde üniversitelerin araştırma anlayışı, ağırlıklı olarak, yükseltme 

ölçütlerinde kullanılmak ve sadece “dosyaya koyma” yönelik olarak yapılan 

yayıncılığa endekslidir. Sistem bunu talep etmekte ve araştırmayı yapıp bundan 

sonuçlar çıkartma, toplum yararına bir şeyler üretmeye çok az yakındır. Kamu 

kaynaklarının kamuya yarar sağlamayan bir şekilde “dosya yayınlarına” 

harcanması, inovasyon çabaları ile de ters bir durum oluşturmaktadır. Dosyaya 

koymak için yapılan araştırma ya da yayın yapma, inovasyon felsefesine temelden 

aykırıdır.   

 Bugün batı ülkelerinde eğitimde inovasyondan söz edilmektedir. 

İnovasyonu yenileşim olarak algılayacak olursak, mesleki ve teknik eğitimde de 

inovasyondan bahsedebiliriz. Milli imkânlarımızı düşündüğümüzde “ticari yarara 

dönüşmesi ve pazarlanması” şeklinde nitelenen bir eğitim ya da mesleki eğitim 

yaklaşımı doğru olmayacaktır. Mademki inovasyon ulusal özellikleri gözetmek 

zorunda, mesleki eğitimdeki inovasyon da ulusal inovasyon süreçlerimize katkıda 

bulunacak şekilde, toplumsal yarara yönelik bir eğitim yenilenmesi ya da reformu, 

yani bir inovasyon olmalıdır. Yaratıcılık ve özgüvene dayanmayan, yetersiz ve 

baskıcı, öğrendiğini uygulamaya dönüştüremeyen bir eğitim sisteminin bu 

inovasyonu sağlamasını beklemek imkânsızdır. Eğitim sisteminde kökten 

değişiklik yapılmadan, ulusal inovasyonun gerektirdiği beyin takımını yetiştirmek 

bir düş olacaktır. İnovasyonu hiçbir zaman, eğitim temeli olmayan bir yapıda 

kuramayız. Kuracağımızı sanarak yola çıkarsak, bu konuda da çağın gerisinde 

kalacağımızdan kimse şüphe duymamalıdır. 



Mesleki ve teknik eğitimin temel sorunlarına baktığımızda en önemli 

sorunların: eğitim ve istihdam, nitelikli insan gücü açığı, bilmeyi yapabilmeye 

çevirememe, eskimişlik olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemiz gerçeklerine 

baktığımıza nitelikli, iyi eğitilmiş işgücü bulunamaması önemli bir sorundur. 

Özellikle katsayı uygulaması ile birlikte, mesleki ve teknik eğitim alanına gelen 

öğrencilerin nitelikleri düşmüş, eğitim öğretim kalitesi gittikçe azalmış ve nitelikli 

işgücü yetiştirilememiştir. Çağın gerektirdiği, geçerliliğini hızla yitirecek teknik 

bilgiye sahip veya belirli bir bilgi seviyesinde fakat uygulama pratiğinden yoksun 

gençlerin yetiştirilip piyasaya sunulması, mesleki ve teknik eğitimin önemli 

sorunlarından biri olmuştur. Bu da nitelikli insan gücüne olan ihtiyacı daha da 

artırmıştır.  

Türkiye'nin genç nüfus potansiyelinin aktif işgücüne çevrilmesi ve 

istihdamda etkin olarak kullanılması için gerekli mesleki ve teknik eğitime 

kavuşturulması şarttır. İş dünyası, kendilerine uygun ara ve teknik eleman 

bulamazken, okullardan diplomalı işsizler yetişmekte, İŞKUR'un bilgi bankasında 

milyonlarla ifade edilen işsizler, iş bulmak için sırada beklemektedir.  O halde 

yapılması gereken, ülkemiz kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu nitelikli 

işgücü yetiştiren mesleki ve teknik eğitim sisteminin bir an önce yenileşim ve 

reform çalışmalarına gereken önemin verilmesi, mesleki ve teknik eğitiminin 

geliştirilmesi, yenilenmesi, yaygınlaştırılması ve sürekli gündemde tutulmasıdır. 

Teorik eğitim, uygulamalı eğitimle bütünleştirilmeli ve istihdama 

yönlendirilebilmelidir. Açıkçası mesleki eğitim; bilmeyi, yapabilmeye 

çevirmelidir. Çünkü bilmeyi yapabilmeye çevirememe, nitelikli iş gücü açığını da 

had safhaya çıkarmaktadır.  

Mesleki ve teknik eğitime devam edenlerin oranı gelişmiş ülkelerde yüzde 

65, Türkiye'de ise yüzde 40 dolaylarındadır. Oysa bu oran katsayı değişikliği 

yapılmadan önce ülkemizde de yüzde 65 dolaylarındaydı. Elbette bu oranın tekrar 

düzeltilmesi ve gelişmiş ülkelerdeki seviyesine getirilmesi mümkündür. Bunun 

için meslek eğitiminin kalite kazanması, ülkemizin ihtiyaçları göz önünde 

tutularak eğitim ve istihdam şuuru oluşturma, mesleki teknik eğitimi cazip hale 

getirme gibi yenilikçi çalışmalara ihtiyaç vardır.  Ulusal inovasyon planları 



yaparken, eğitimi ve mesleki eğitimi inovasyon çalışmaları içine çekemezsek, 

inovasyona tepeden başlamaya kalkarsak, eğitimsel inovasyonu doğru 

anlayamazsak iş işten geçebilir. Bu tür çalışmaları, başlamadan bitirebiliriz ya da 

geri dönebiliriz. Gelişen dünyada kimse ile rekabet edemeyiz. Avrupa Birliği 

elektronik Avrupa (eAvrupa) planlarında;  her eve, her okula, her kuruluşa 

internet bağlantısı hedeflenmektedir. Ülkemiz bunu nasıl başaracaktır. Mesleki 

teknik eğitimde İnovasyon çalışmalarında gerçekçi olmamız gerekiyor. Ülkemiz 

için toplumsal yarara dönüşecek olan bir yenilenme planı zorunludur. Ancak, 

Milli gelir düzeyi 2000 dolar civarında olan bir ülke olduğumuzu unutmadan, 

ulusal inovasyon stratejimizde ve çalışmalarımızda gerçekçi olmamız gerekiyor.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Nitelikli işgücü yetiştirme politikası, her ülkenin kendi ekonomik, toplumsal 

ve kültürel şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Temel 

amaç, işe ve mesleğe yönelik olarak nitelikli eleman yetiştirmektir. Mesleki teknik 

eğitim bu işgücünü yetiştirmede önemli bir yere sahip olması gerekirken, ülkemiz 

mesleki ve teknik eğitim sistemi toplumsal değişme ve gelişmelere ayak 

uyduramamakta, ihtiyacı olduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmekte yetersiz 

kalmaktadır. Ayrıca, bu değişme ve gelişmelerin vizyonerliğini yapacak 

elemanların da yetişmesi gerektiğini düşünecek olursak, mesleki ve teknik eğitime 

yeni değerler yaratmaya yönelik, yenilik ve reformlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

değişim ve gelişim süreci inovasyon olarak ele alınabilir.  

Ulusal İnovasyon Girişimi basın bildirisinde, AB Ülkelerinde İnovasyon 

Eğilimleri Türkiye Raporu; İnovasyon performansını en fazla geliştirenler 

arasında olmak, bazı inovasyon politikalarını başarı ile uygulayabilmek, merkezi 

olmayan inovasyon politikaları oluşturabilmek, bölgesel farklılıkları giderebilme 

imkanı, inovasyon politikalarını diğer kamu politikalarına entegre edebilmek gibi 

fırsat ve potansiyel alanları önerilmektedir (Arıkan, 2005). Bu eğilim ve 

potansiyel alanlarını dikkate alarak şu öneriler sıralanabilir. 



• Mesleki ve teknik eğitimde ulusal inovasyon politika ve modelleri 

oluşturulmalı, İyi bir işgücü planlaması yapılarak, çağımızın gerektirdiği 

nitelikli işgücü yetiştirilmeye çalışılmalıdır. 

• Ülkemiz ulusal inovasyon politikalarının her alanda entegrasyonu 

sağlanmalıdır. Bunun için mesleki teknik eğitim alanında yeni fırsat ve 

potansiyel alanları oluşturulmalıdır. Bilimsel projelerde patent almayı 

kolaylaştırma ve ödüllendirme gibi yasal düzenlemeler buna örnek 

olabilir. 

• Mesleki ve teknik eğitimde inovasyon politikalarının oluşturulması ve 

uygulanması için özel sektör, üniversite, sivil toplum kuruluşları ile 

işbirliğini pekiştirme ve yönlendirme çalışmaları desteklenmelidir.  

• Siyasi irade ve kamu kurumlarıyla diyalogu geliştirerek, bu kurumların 

görüş ve önerileriyle inovasyon politikaları oluşturma sürecine katkıda 

bulunulmalıdır. 

• Mesleki ve teknik eğitimde bölgesel farklılıkları ve zorlukları ortadan 

kaldıracak imkânlar oluşturulmalıdır. 

• Kamuoyunda inovasyon kültürü doğrultusunda bilinç oluşturulmalıdır. 

• Uygulamalı bir alan olan mesleki ve teknik eğitim alanında, özellikle de 

öğretme-öğrenme faaliyetlerinde” bilme-yapabilme” ye dönüştürülmelidir. 

Bunun için çağdaş öğrenme ve değerlendireme yaklaşımları, teknolojik 

yenileşim mesleki eğitim kuruluşlarına girmeli ve mesleki teknik 

eğitimdeki eskimişlik ortadan kaldırılmalıdır. 

• Sürekli eğitim çerçevesinde inovasyon kavramı mutlaka programlara 

alınmalı. Her düzeyde girişimcilik eğitimi sunulmalıdır. 

• Disiplinler arası araştırmaların gerçekleştirilmesi desteklenmelidir. 

• Mesleki ve teknik eğitimin, sektörler rekabetçiliğindeki rolü kabul 

edilmeli ve uygulamalar hayata geçirilmelidir. 

Sonuç olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü yetiştirmek 

mesleki eğitimin görevidir. Sürekli artmakta olan nitelikli işgücü açığı ve 

ihtiyacını kapatabilmek için mesleki eğitimin kendini yenilemesi gerekir. Bunun 



da mesleki teknik eğitim alanında ulusal inovasyon politikaları doğrultusunda 

gerçekleşeceği inkâr edilemeyecek bir gerçek gibi ortada durmaktadır. 

 

KAYNAKLAR 

1. Arıkan, Cemil. (2005). Ulusal İnovasyon Girişimi Basın Bildirisi. Sabancı 

Üniversitesi. İstanbul. 

http://ref.advancity.net/resimler/dokumanlar/UIG_Press%20Presentation%20for%

2011%20Nov%202005_9_11_05_revz3.ppt [12.11.2008]   

2. AKTAŞ, Ziya. (2006). Bilgi Toplumu ve Türkiye, Atılım Üniversitesi  

http://library.atilim.edu.tr/kurumsal/pdfs/ATILIM.ppt#450,40,BİLGİ TOPLUMU 

BAKANLIĞI [21.09.2008]   

3. Communication From the Commission to the Council, The European 

Parliament, The European Economic and Social Committee and the Committee of 

the Regions: Putting Knowledge Into Practice: A Broad-Based Innovation 

Strategy for the EU, Com 502 final” (2006). Brussells. 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0159:FIN:EN:

PDF [12.12.2007]   

4. “The European Higher Education Area:Achieving the Goals, Communiqué of 

the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education.” (2005) 

Bergen. 

http://aei.dest.gov.au/AEI/GovernmentActivities/BolognaProcess/BergenComm_

pdf.pdf [02.02.2009]   

5. “Commission of the European Communities. (2008). ”Proposal for a Decision 

of the European Parliament and of the Council Concerning the Year of Creativity 

and Innovation” . Brussells, COM (2008) 159 final/2008/0064(COD)  

6. “The European Higher Education Area:Achieving the Goals, Communiqué of 

the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education.” (2005) 

Bergen. 

http://aei.dest.gov.au/AEI/GovernmentActivities/BolognaProcess/BergenComm_

pdf.pdf [12.12.2008]   

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0159:FIN:EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0159:FIN:EN:PDF
http://aei.dest.gov.au/AEI/GovernmentActivities/BolognaProcess/BergenComm_pdf.pdf
http://aei.dest.gov.au/AEI/GovernmentActivities/BolognaProcess/BergenComm_pdf.pdf
http://aei.dest.gov.au/AEI/GovernmentActivities/BolognaProcess/BergenComm_pdf.pdf
http://aei.dest.gov.au/AEI/GovernmentActivities/BolognaProcess/BergenComm_pdf.pdf


7. Gökçekuş, Hüseyin. (2008). Türk Dünyasında Yüksek Eğitimde İşbirliğinin 

Geliştirilmesinde Gelecek Vizyonu ve İnovasyon Kültürünün Önemi. 

(Yayımlanmamış Bildiri Metni).Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşe. Kuzey Kıbtıs 

Türk Cumhuriyeti. 

http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/DisTicaretGelistirmeDb/8_forum/

BAKÛ-GOKCEKUS-Bildiri-Son.doc[11.01.2009]    

8. Gökçekuş, Hüseyin-Aysel Yontar. (2008). “Vakıf Üniversitelerinde Geleceğin 

Planlanmasında İnovasyon Kültürü ve Bilgi Yönetimi İlişkisinin Önemi.” 

(Yayımlanmamış bildiri metni) Türkiye’nin 2003 Vizyonunda Vakıf 

Üniversiteleri Kongresi, Ankara, Atılım Üniversitesi, 3-4 Nisan  

9. “Green Paper on Innovation”. (1995). European Commission. 

http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com95_688_en.pdf  

[12.11.2008]   

10.http://www.edebiyatsozluk.com/sozluk.php?process=word&q=inovasyon 

 [02.01.2009]   

11. http://tr.wikipedia.org/wiki/Yenile%C5%9Fim [02.01.2009]   

12. MÜSİAD. Mesleki - Teknik Eğitimin Sorunları Ve Çözüm Önerileri, 

http://www.lpghaber.com/Musiad-%22mesleki---Teknik-Egitimin-Sorunlari-Ve-

Cozum-Onerileri--haberi-85771.html [02.01.2009]   

13. “Hitt, Michael A., R.Duane Ireland, Robert E.Hoskisson. (2001). Strategic 

Management: Competiteveness and Globalization. 4th ed. Cincinnati, Ohio: 

South-Western College Publishing-Thomson Learning,.  

14. “Kurkela, Lauri-Tero Hietanen. (2008). “Culture As Innovation in Vocational 

Higher Education”. Innovative Infotechnologies for Science, Business and 

Education, Vol 1(2)http://journal.kolegija.lt/turinys/2008-n1(2)/Curkela-Hietanen-

culture-full-39-43.pdf  [12.01.2009]   

15. “London Communiqué: Towards the European Higher Education Area: 

Responding to Challenges In A Globalised World”, London, 18 May  2007, 

http://www.dfes.gov.uk/londonbologna/uploads/documents/LondonCommuniquef

inalwithLondonlogo.pdf    [02.01.2009]   

http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com95_688_en.pdf
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yenile%C5%9Fim
http://www.lpghaber.com/Musiad-%22mesleki---Teknik-Egitimin-Sorunlari-Ve-Cozum-Onerileri--haberi-85771.html
http://www.lpghaber.com/Musiad-%22mesleki---Teknik-Egitimin-Sorunlari-Ve-Cozum-Onerileri--haberi-85771.html
http://journal.kolegija.lt/turinys/2008-n1(2)/Curkela-Hietanen-culture-full-39-43.pdf
http://journal.kolegija.lt/turinys/2008-n1(2)/Curkela-Hietanen-culture-full-39-43.pdf
http://www.dfes.gov.uk/londonbologna/uploads/documents/LondonCommuniquefinalwithLondonlogo.pdf
http://www.dfes.gov.uk/londonbologna/uploads/documents/LondonCommuniquefinalwithLondonlogo.pdf


16. “Stiglitz, Joseph  E. (2004).  Küreselleşme: Büyük Hayal Kırıklığı, 3.bs., 

Türkçesi: Arzu Taşçıoğlu, Deniz Vural,  İstanbul: Plan B İletişim, Tasarım, 

Tanıtım, Yayıncılık ve Yapımcılık Tic.San.Ltd.Şti.  

17. “Szmytkowski, Daniel. (2005) “Innovation Definition: Comparative 

Assessment, Draft 1”, developed under GNU  Free Documentation Licence, 

Brussels. http://www.google.com/search?q=cache:w-f1ED [02.11.2008]   

18. “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi.” (2007).  Ankara, Yükseköğretim 

Kurulu, [http://www.yok.gov.tr/duyuru/yok_strateji_kitabi.pdf   [02.02.2009]    

19. “World Declaration on Higher Education For the Twenty-First Century: 

Vision and Action adopted by the World Conference on Higher Education.” 

(1998). Unesco,Paris. 

http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_eng.htm 

[02.11.2008]   

20. “Zhang, Gang.(2008). “OECD Country Reviews of National Innnovation 

System: An Introduction” OECD Science, Technology and Industry Presentation 

at the Unesco Symposium on Comparative Analysis of National Research 

http://portal.unesco.org/education/en/files/55694/12005557685OECD_PRESENT

ATION.pdf/OECD_PRESENTATION.pdf  [05.01.2009]   

 

http://3.bs/
http://www.google.com/search?q=cache:w-f1ED
http://www.yok.gov.tr/duyuru/yok_strateji_kitabi.pdf
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_eng.htm
http://portal.unesco.org/education/en/files/55694/12005557685OECD_PRESENTATION.pdf/OECD_PRESENTATION.pdf
http://portal.unesco.org/education/en/files/55694/12005557685OECD_PRESENTATION.pdf/OECD_PRESENTATION.pdf

