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Özet 
 
 Bu çalışmada meslek yüksekokullarının ve bu okullardaki tekstil bölümlerinin 
mevcut durumları ve çözüm önerileri yer almaktadır. Ülkemizin kalkınmasında eğitim, en 
önemli sorun olarak yerini korumaktadır. Mesleki eğitim de genel eğitim sorunları 
içerisinde temel problemlerimizden birisidir. 
 Bu makalenin amacı, meslek yüksekokullarının ve tekstil bölümlerinin sorunlarını 
tespit etmek ve çözüm önerileri sunmaktır.  
 Meslek yüksekokullarının temel sorunları, çoğunlukla üniversitelerin ana 
yerleşkeleri dışında ve ilçelerde olması, öğretim elemanı yetersizliği, öğrenci kalitesinin 
düşük ve sınıfların kalabalık olması, eğitim programlarının ve uygulama imkânlarının 
yetersizliği ve mevzuatın gerçeklerden kopuk olmasıdır. 
 Mesleki eğitim, on iki yıllık zorunlu temel eğitimin dışına çıkarılmalı ve sadece 
üniversite düzeyinde verilmelidir. Böylece öğrenciler çok küçük yaşta meslek seçimi ile 
karşı karşıya kalmayacaktır. Fiziki olarak, her ön lisans programı, bağlantılı olduğu 
lisans programı ile bir arada olmalıdır. Bu sayede meslek yüksekokulları il 
merkezlerinde ve ana yerleşke içerisinde yer alacaktır. Mesleki yüksek eğitimde sadece 
meslek dersleri verilmemeli, öğrencilerin iş yaşamlarında karşılaşabileceği mesleki 
genel kültür dersleri de okutulmalıdır. Eğitim süresi üç yıl olmalıdır. Meslek liseleri tüm 
donanımları ve personeli ile birlikte mesleki yüksek eğitime devredilmelidir. Ayrıca kısa 
sertifika programları olmalıdır ve öğrenciler birden fazla programa devam ederek 
gerektiğinde meslek değiştirebilmelidir. 
 Tekstil eğitimi, temel mesleki bilgileri karma olarak içerecek şekilde ya da 
uzmanlık alt dalları eğitimi şeklinde, öğrencinin isteğine bağlı olarak ya da kurumun 
olanaklarına bağlı olarak iki türde de sunulmalıdır. Böylece tekstil işletmeleri, bu iki tür 
eğitimden kendine uygun meslek elemanlarını tercih edebilecektir.  
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Abstract 
 
 It is involved current situation of the vocational schools and textile sections and 
possible solutions in these schools, in this study. Training is to maintain its position as 
the most important issue in the development of our country. Vocational training is also 
one of our main problems in public education issues. 
 The purpose of this article is to identify the problems and to offer solutions of the 
vocational schools and textile sections. 
 



Meslek yüksekokullarının temel sorunları, çoğunlukla üniversitelerin ana yerleşkeleri 
dışında ve ilçelerde olması, öğretim elemanı yetersizliği, öğrenci kalitesinin düşük ve 
sınıfların kalabalık olması, eğitim programlarının ve uygulama imkânlarının yetersizliği 
ve mevzuatın gerçeklerden kopuk olmasıdır. 
 
Basic problems of vocational colleges, mostly to be universities in outside the main 
campus and district faculty shortage, students crowded the low and class of quality, lack 
of training and practice facilities and is detached from the realities of legislation. 
Vocational training should be removed out of the twelve-year compulsory education and 
should be given only at the university level. Thus, students will be faced very young age 
and career choice. Physical, each undergraduate program should be one that is 
associated with the degree program. In this way, vocational schools will be located 
within the city centers and the main campus. Just should not be given vocational 
courses in vocational higher education, general education students may encounter in 
their professional work life lessons should be taught. Training period must be three 
years. Vocational schools should be transferred to the professional higher education 
with all the equipment and personnel. In addition, students should be able to change the 
short certificate programs and continuing professional if necessary more than one 
program. 
Textile education, to include basic information about the mixed form of training expertise 
or sub-branches , depending on the student's request , depending on the facilities or 
institutions must be submitted in both species. Thus textile enterprises will be able to 
choose their own appropriate  
Mevcut Durum 
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Giriş 
 
 Türkiye'de üniversiteye aşırı şekildeki talebin iki temel nedeni bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi toplumsal statüdür. Toplumda, mesleki eğitim yerine akademik 
eğitim alanlarının statüsünün yüksek olduğu inancı yaygındır. İkincisi ise, üniversite 
mezunlarının iş bulma şanslarının, lise mezunlarından fazla olmasıdır. Ortaöğretimdeki 
öğrenciler, üniversitelerin lisans programlarına girme şanslarının daha büyük olacağı 
düşüncesiyle, meslek liseleri yerine genel liseleri tercih etmekte ve bu nedenle meslek 
liseleri ikinci sınıf lise olarak algılanmaktadır. Diğer yandan yükseköğretimdeki lisans 
kontenjanlarının, başvuruda bulunanların sadece % 10'unu karşılaması nedeniyle 
üniversiteye giremeyen genel lise çıkışlı büyük öğrenci kitlesi, mesleki bir beceri de 
kazanamamış olduğundan hem eğitime devamdan hem iş bulma şansından yoksun 
kalmakta, bir-kaç yılını, önemli bir ekonomik bedel de ödeyerek, hiçbir mesleki becerinin 
kazandırılmadığı dershanelerde geçirmektedir (Eşme, 2007). 

Günümüz ekonomilerinin temel sorunu, hızla değişen ortamda rekabet edebilmek 
ve bu değişime uyum sağlayabilmektir. Dünya her geçen gün daha da küçülmekte, ülke 
sınırları ortadan kalkmaktadır. Türkiye'nin bu çerçevede rekabet edebilmesi için 25 
yaşın altındaki yaklaşık 35 milyon gence istihdam sağlayabilmesinde mesleki ve teknik 
öğretimin büyük önemi vardır. 



 Gelişen teknoloji ve bilimin hızlı bir değişim içerisinde olduğu küreselleşen 
dünyada, gelişime hızla ayak uyduran ülkemizde, teknik eğitim vazgeçilmez bir 
olanaktır. Bu teknik eğitimde, meslek yüksekokulları, yükseköğretim kapsamında önemli 
yer ve göreve sahip birimler olmasının yanında, niteliği yüksek ve sektörün 
gereksinimini karşılayacak elemanlar yetiştirmekle yükümlendirilmiş bir misyona 
sahiptirler.  
 Bilginin ve bilgi teknolojisinin giderek önem kazandığı çağımızda, nitelikli insan 
gücünün yetiştirilmesinin; kültürel, sosyal ve ekonomik gelişmeye çok büyük katkılarda 
bulunduğu yadsınamaz. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sanayi ve hizmet 
sektörlerindeki en önemli sorunlarından birisi “vasıflı eleman” eksikliğidir. Vasıflı 
elemanın istihdamı ile sanayi ve hizmet sektörlerinde verim ve kalite artmaktadır. 
Ülkemizde bu vasıflı elemanları meslek yüksekokulları yetiştirmektedir. Ancak, 
ülkemizde mevcut meslek yüksekokullarının hem yükseköğrenim sistemi içerisindeki 
payının düşük olması hem de meslek yüksekokullarının yaşadığı sorunlar nedeniyle bu 
okullardan beklenen katkı yeterince sağlanamamaktadır. Bu anlamda, üniversitelerimiz 
içerisinde yer alan meslek yüksekokullarının yeniden yapılandırılması ve yönetim 
modellerinin oluşturulması kaçınılmaz bir durum haline gelmiştir.    
 
 

MYO öğretim elemanları ve yöneticileri yeterli piyasa deneyimlerini sürekli 
yenileme ve geliştirme imkânlarına yeterince sahip değildirler. Öğretim elemanlarının 
deneyimlerini geliştirebilecekleri sektörel ilişkiler yeterince kurulamamıştır. Programların 
niteliğine uygun ve yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak, 
öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle, atölye ve laboratuar 
uygulamaları istenen düzeyde yapılamamaktadır. Program koordinatörleri için 
sorumluluklarına karşın teşvik edici araçlar yeterince sağlanamamıştır. 

MYO’da kalite yönetim sistemi ile akredite olmaya yönelik yapılanma 
gerçekleştirilememiştir. Avrupa Birliği Yeterlikler Çerçevesinde 5. seviyedeki yeterlikler 
ülkemizde henüz tanımlanamadığı için, mesleki standartlara ve yeterliliklere dayalı 
eğitim yapılamamaktadır. Sertifika kapsamında olabilecek bazı yeterlikler MYO’da 
program olarak açılmıştır. (Günay, 2010) 
 Meslek Yüksekokullarına sınavsız olarak gelen Meslek Lisesi mezunlarının 
eğitim ve genel kültür seviyeleri verilen lisans eğitimi için yeterli düzeyde değildir. 
Örneğin Tekstil Teknolojisi Programında verilen dersler için iyi bir fizik, kimya ve 
matematik alt yapısı gerekmektedir. Bu durum tüm teknik programlar için geçerlidir. 
Sınav ile gelen Lise mezunları yeterli seviyede temel bilimler alt yapısına sahip oldukları 
için derslerde daha başarılı olmaktadırlar. Bu durum sınıflarda ders işlenmesi sırasında 
ve sınav sonuçlarında dengesizlik yaratmaktadır.  
 Meslek Lisesi mezunları genel olarak Türkiye’de lise mezunları içerisinde en 
başarısız olan kesimi oluşturmaktadır. Buna rağmen sınavsız sistem ile ön lisans eğitimi 
alarak üniversite mezunu olmaktadırlar. Oysa lise mezunlarından lisans programlarına 
yerleştirilemeyen çok sayıda öğrenci, ön lisans eğitimi için oldukça yeterli bir temel 
bilimler alt yapısına sahiptir. Bunlar yüksek eğitim dışı ve mesleksiz olarak 
kalmaktadırlar.  
 Uygulamalı derslerde kullanılan laboratuar, atölye ve diğer olanaklar sınırlıdır. 
İdari personel sayısı yetersizdir. Öğrencilere öğrenim sırasında staj yeri bulmak 
konusunda yetersiz kalınmaktadır.  Döner sermaye bütçesine katkı yapacak çalışmalar 
oldukça sınırlıdır. 



 Türkiye’deki Üniversitelerin MYO tekstil programlarının normal ve ikinci öğretim 
kontenjanları tablo 1’de görülmektedir. Buna göre ülkemizde üniversitelere bağlı meslek 
yüksekokullarında 82 adet tekstil programında eğitim yapılmaktadır. Bunların 65 
tanesinde normal örgün eğitim, 56 tanesinde ikinci örgün eğitim, 37 tanesinde hem 
normal hem de ikinci öğretim, 26 tanesinde sadece normal örgün eğitim ve 18 
tanesinde de sadece ikinci öğretim programı bulunmaktadır. Meslek yüksekokulları 
tekstil programlarında toplam olarak 6885 kontenjan bulunmakta; bunun 3590’ı normal 
örgün eğitimde ve 3305’i ikinci örgün eğitimde yer almaktadır. 1300 öğrenci sadece 
normal örgün eğitim yapan meslek yüksekokullarında, 830 öğrenci de sadece ikinci 
örgün eğitim yapan meslek yüksekokullarında okumaktadır.  
Tablo 1: Türkiye’deki Üniversitelerin MYO Tekstil Programları, kontenjanları ve okutulan 

ders programları 
 

Üniversite MYO Alt Dal Kont/Yerleşen 

Çukurova 
Üniversitesi 

Adana MYO 
İplik, Dokuma, Örme, 
Konfeksiyon, Terbiye Kalite 
Kontrol (MEB-YÖK Prog.) 

80/80 
80/80 (İ.Ö.) 

TBMYO Konf., Terbiye (MEB-YÖK Prog.) 30/30 

Ceyhan 
MYO 

 50+50 (İ.Ö.) 

Afyon Kocatepe 
Üniversite. 

Afyon MYO Konfeksiyon (MEB-YÖK 
Programı) 

40 (İ.Ö.) 

Gazi Üniversitesi 
Ankara MYO  60/60 (İ.Ö.) 

B. TBMYO  30/30 

Akdeniz 
Üniversitesi 

Serik MYO  20 

Adnan 
Menderes 
Üniversitesi 

Aydın MYO  30+30 (İ.Ö.) 

Nazilli MYO  50 

Söke MYO  80 

Balıkesir 
Üniversitesi 

Balıkesir 
MYO 

 40 (İ.Ö.) 

Dursunbey 
MYO 

 40 

Bilecik 
Üniversitesi 

Pazayeri 
MYO 

 80+80  

Abant İzzet 
Baysal 
Üniversitesi 

Bolu MYO  45 (İ.Ö.) 

Gerede 
MYO 

 45 

M. Akif Ersoy 
Üniv. 

Bucak H.T. 
MYO 

 40+40 (İ.Ö.) 

Uludağ 
Üniversitesi 

Tekn Bil. 
MYO 

 30+30 (İ.Ö.) 

İnegöl MYO  40+40 (İ.Ö.) 

M K Paşa 
MYO 

 30 (İ.Ö.) 

Orhangazi 
MYO 

 30+30 (İ.Ö.) 



Çanakkale OSM 
Üniv. 

Çanakkale 
MYO 

 40/40 (İ.Ö.) 

Yenice MYO  50/50 

Hitit Üniversitesi MYO  80 (İ.Ö.) 

Pamukkale Üniv. 
Denizli MYO  120+120 (İ.Ö.) 

Buldan MYO Moda ve Tekstil Tasarımı 35 

Dicle 
Üniversitesi 

Diyarbakır 
MYO 

 40/40 (İ.Ö.) 

Düzce 
Üniversitesi 

MYO  40+40 (İ.Ö.) 

Trakya 
Üniversitesi 

Edirne 
TBMYO 

 50+50 (İ.Ö.) 

Fırat Üniversitesi 
Tekn. Bil. 
MYO 

 40/40 (İ.Ö.) 

Erzincan 
Üniversitesi 

MYO  40 (İ.Ö.) 

Atatürk 
Üniversitesi 

Erzurum 
MYO  

 40 (İ.Ö.) 

Anadolu 
Üniversitesi 

Porsuk MYO  40 (İ.Ö.) 

Gaziantep 
Üniversitesi 

Gaziantep 
MYO 

 60/60+60/56 
(İ.Ö.) 

Giresun 
Üniversitesi 

MYO  50 (İ.Ö.) 

Ş. K. Hisar 
MYO 

 50 

Mustafa Kemal 
Üniv. 

İskenderun 
MYO 

 30 (İ.Ö.) 

S. Demirel Üniv. 
Tekn. Bil. 
MYO 

 40+40 (İ.Ö.) 

Yalvaç MYO  40+40 (İ.Ö.) 

Marmara 
Üniversitesi 

Tekn. Bil. 
MYO 

 35+35 (İ.Ö.) 

M.S. Güz. San. 
Üniv. 

MYO Konfeksiyon (MEB-YÖK 
Programı) 

30 

Dokuz Eylül 
Üniv. 

İzmir MYO Konfeksiyon (MEB-YÖK 
Programı) 

45/45 

Ege Üniversitesi 

E. Akın 
MYO 

İplik, Dokuma, Örme, Terbiye, 
Konfeksiyon Kalite Kontrol 
(MEB-YÖK) 

80/80 +  
140/107 (İ.Ö.) 

Bayındır 
MYO 

 30/30+30 (İ.Ö.) 

Bergama 
MYO 

Konfeksiyon (MEB-YÖK 
Programı) 

60+60 (İ.Ö.) 

T. Kutsan 
MYO 

İplik (MEB-YÖK Programı) 30 

K. Sütçü İmam 
Üniv. 

K.Maraş 
MYO 

Mekanik İşlemler, Kimyasal 
İşlemler 

60+60 (İ.Ö.) 



Karabük 
Üniversitesi 

S. bolu MYO Konfeksiyon (MEB-YÖK 
Programı) 

50+50 (İ.Ö.) 

Erciyes 
Üniversitesi 

M. Ç.MYO 
Terb, Konf, Kal. Kont. (MEB-
YÖK Prog.) 

100/100+100/65 
(İ.Ö.) 

Kırıkkale 
Üniversitesi 

Keskin MYO Konfeksiyon 40 

Kırklareli 
Üniversitesi 

Tekn. Bil. 
MYO 

 40 (İ.Ö.) 

L K Tepe 
MYO 

Terbiye (MEB-YÖK Programı) 100+100 (İ.Ö.) 

Kils 7 Aralık 
Üniv. 

MYO  45 (İ.Ö.) 

Kocaeli 
Üniversitesi 

Kandıra 
MYO 

Dokuma 100+100 (İ.Ö.) 

Selçuk 
Üniversitesi 

K. Ereğli 
MYO 

 80+80 (İ.Ö.) 

Dumlupınar 
Üniv. 

Gediz MYO Konfeksiyon (MEB-YÖK 
Programı) 

80/69 

İnönü 
Üniversitesi 

Arapgir 
MYO 

İplik, Dokuma (MEB-YÖK 
Programı) 

80 

Yakınca 
MYO 

 80+80 (İ.Ö.) 

Calal Bayar 
Üniv. 

Salihli MYO Tekstil Teknolojisi 50 

Moda Tasarım 60+60 (İ.Ö.) 

Mersin 
Üniversitesi 

Tarsus MYO Konf., Kal. Kontrol (MEB-YÖK 
Programı) 

60+60 (İ.Ö.) 

Niğde 
Üniversitesi 

B. H.Z. A. 
MYO 

İplik Dok. Örme, Konf. (MEB-
YÖK Prog.) 

120 

Osmaniye K.A. 
Üniv. 

MYO Konfeksiyon (MEB-YÖK 
Programı) 

50 (İ.Ö.) 

Rize Üniversitesi Rize MYO  60 (İ.Ö.) 

Sakarya 
Üniversitesi 

Ferizli MYO Konfeksiyon 40 

Geyve MYO  40+40 (İ.Ö.) 

Sinop 
Üniversitesi 

Boyabat 
MYO 

 40 (İ.Ö.) 

Gerze MYO Konfeksiyon (MEB-YÖK 
Programı) 

30 

Cumhuriyet 
Üniversitesi 

Sivas MYO  40/40 

Gürün MYO Konfeksiyon (MEB-YÖK 
Programı) 

35/14 

Harran 
Üniversitesi 

Akçakale 
MYO 

İplikçilik (MEB-YÖK Programı) 40 

Namık Kemal 
Üniv. 

T. B. MYO  90 (İ.Ö.) 

Çorlu MYO  60+60 (İ.Ö.) 

Gaziosmanpaşa 
Üniv. 

Tokat MYO Kalite Kontrol (MEB-YÖK 
Programı) 

40+40 (İÖ) 

Erbaa MYO Konfeksiyon (MEB-YÖK 40 



Programı) 

K. Teknik Üniv. 
Trabzon 
MYO 

Konfeksiyon (MEB-YÖK 
Programı) 

50+50 (İÖ) 

Uşak 
Üniversitesi 

Uşak MYO İplikçilik (MEB-YÖK Programı) 90 

Karahallı 
MYO 

Dokuma (MEB-YÖK Programı) 100 

Ulubey MYO Deri Konfeksiyon 40 

Yalova 
Üniversitesi 

Yalova MYO Dokuma, Konfeksiyon (MEB-
YÖK Prog.) 

80+80 (İÖ) 

Bozok 
Üniversitesi 

A. Madeni 
MYO 

 50 

Beykent 
Üniversitesi 

M. 
Yüksekokulu 

Konfeksiyon 60+60 (İÖ) 

İstanbul Arel 
Üniv. 

M. 
Yüksekokulu 

Moda ve Tekstil Tasarımı 70+55 (İÖ) 

İstanbul Aydın 
Üniv. 

A. Bil MYO Moda ve Tekstil Tasarımı 135+135 (İÖ) 

 
Kaynak: 2010 ÖSS Yerleştirme Kılavuzu ve MYO’larının internet siteleri. 

 
Tablo 1: Türkiye’deki üniversitelerin MYO tekstil programları ve kontenjanları  

 

Üniversite MYO 
Kontenjan 

Normal Öğretim İkinci Öğretim 

Çukurova Üniversitesi 

Adana MYO 80 80 

TBMYO 30 30 

Ceyhan MYO 50 50 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon MYO - 40 

Gazi Üniversitesi 
Ankara MYO 60 60 

B. TBMYO 30 30 

Akdeniz Üniversitesi Serik MYO 20 - 

Adnan Menderes Üniversitesi 

Aydın MYO 30 30 

Nazilli MYO 50 - 

Söke MYO 80 - 

Balıkesir Üniversitesi 
Balıkesir MYO - 40 

Dursunbey MYO 40 - 

Bilecik Üniversitesi Pazayeri MYO 80 80 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Bolu MYO - 45 

Gerede MYO 45 - 

M. Akif Ersoy Üniversitesi Bucak H.T. MYO 40 40 

Uludağ Üniversitesi 

Tekn Bil. MYO 30 30 

İnegöl MYO 40 40 

M K Paşa MYO - 30 

Orhangazi MYO 30 30 

Çanakkale OSM Üniversitesi 
Çanakkale MYO - 40 

Yenice MYO 50 - 

Hitit Üniversitesi MYO - 80 



Pamukkale Üniversitesi 
Denizli MYO 120 120 

Buldan MYO 35 - 

Dicle Üniversitesi Diyarbakır MYO - 40 

Düzce Üniversitesi MYO 40 40 

Trakya Üniversitesi Edirne TBMYO 50 50 

Fırat Üniversitesi Tekn. Bil. MYO - 40 

Erzincan Üniversitesi MYO - 40 

Atatürk Üniversitesi Erzurum MYO  - 40 

Anadolu Üniversitesi Porsuk MYO - 40 

Gaziantep Üniversitesi Gaziantep MYO 60 60 

Giresun Üniversitesi 
MYO 50 50 

Ş. K. Hisar MYO 50 - 

Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun MYO - 30 

S. Demirel Üniversitesi 
Tekn. Bil. MYO 40 30 

Yalvaç MYO 40 40 

Marmara Üniversitesi Tekn. Bil. MYO 35 35 

M.S. Güz. San. Üniversitesi MYO 30 - 

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir MYO 45 - 

Ege Üniversitesi 

E. Akın MYO 80 140 

Bayındır MYO 30 30 

Bergama MYO 60 60 

T. Kutsan MYO 30 - 

K. Sütçü İmam Üniversitesi K.Maraş MYO 60 60 

Karabük Üniversitesi S. bolu MYO 50 50 

Erciyes Üniversitesi M. Ç.MYO 100 100 

Kırıkkale Üniversitesi Keskin MYO 40 - 

Kırklareli Üniversitesi 
Tekn. Bil. MYO - 40 

L K Tepe MYO 100 100 

Kils 7 Aralık Üniversitesi MYO - 45 

Kocaeli Üniversitesi Kandıra MYO 100 100 

Selçuk Üniversitesi K. Ereğli MYO 80 80 

Dumlupınar Üniversitesi Gediz MYO 80 - 

İnönü Üniversitesi 
Arapgir MYO 80 - 

Yakınca MYO 80 80 

Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO 110 60 

Mersin Üniversitesi Tarsus MYO 60 60 

Niğde Üniversitesi B. H.Z. A. MYO 120 - 

Osmaniye K.A. Üniversitesi MYO - 50 

Rize Üniversitesi Rize MYO - 60 

Sakarya Üniversitesi 
Ferizli MYO 40 - 

Geyve MYO 40 40 

Sinop Üniversitesi 
Boyabat MYO - 40 

Gerze MYO 30 - 

Cumhuriyet Üniversitesi 
Sivas MYO 40 - 

Gürün MYO 35 - 

Harran Üniversitesi Akçakale MYO 40 - 



Namık Kemal Üniversitesi 
T. B. MYO - 90 

Çorlu MYO 60 60 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Tokat MYO 40 40 

Erbaa MYO 40 - 

K. Teknik Üniversitesi Trabzon MYO 50 50 

Uşak Üniversitesi 

Uşak MYO 90 - 

Karahallı MYO 100 - 

Ulubey MYO 40 - 

Yalova Üniversitesi Yalova MYO 80 80 

Bozok Üniversitesi A. Madeni MYO 50 - 

Beykent Üniversitesi M. Yüksekokulu 60 60 

İstanbul Arel Üniversitesi M. Yüksekokulu 70 55 

İstanbul Aydın Üniversitesi A. Bil MYO 135 135 

TOPLAM 3590 3305 

GENEL TOPLAM 6885 

 
Kaynak: 2010 ÖSS Yerleştirme Kılavuzu ve MYO’larının internet siteleri. 

 
Ülkemizde üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarında 81 adet tekstil programında 
eğitim yapılmaktadır.  
 

Bilindiği gibi 2002–2003 eğitim öğretim yılından önce, her MYO Tekstil Programı, 
bulunduğu bölgedeki sanayi kuruluşlarının üretim yapısına, kendi öğretim elemanlarının 
durumuna ve eğitim anlayışına göre farklı ders programları uygulamaktaydı. 2002–2003 
eğitim öğretim yılından sonra Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’nun 
ortaklaşa hazırladıkları MEB-YÖK Programları MYO’larına gönderildi. Bu programları, 
bazı MYO Tekstil Programları tamamen, bazıları da kısmen uygulamakta; bir kısmı da 
hiç uygulamamaktadır. MEB-YÖK Programı belirli bir düzeyi yakalamış olmasına karşın, 
pek çok eksiklikleri ve hataları bulunmaktadır. Bunlar şunlardır: 

 Bazı derslerin içerikleri birbiri ile çakışmaktadır. 

 Bazı dersler endüstriye hitap etmemekte gereksiz yere okutulmaktadır. 

 Birçok alt dala sektörün gereksinim duyduğu yeni ilave dersler konmalıdır. 

 Mevcut alt dallara artık zorunlu bir gereksinim olan tasarım alt dalı da eklenmelidir. 
MEB-YÖK Programının olumlu yanları ise şunlardır: 

 Tüm alt dalların birinci sınıflarında tekstilin tüm alanlarını kapsayan ortak temel 
dersler olması. 

 İlk defa MYO’larda sistematik bir temel ders programı oluşturulması. 

 Ders içeriklerinin günün gereksinimlerine göre kapsamlı olarak hazırlanmış olması. 
2010-2011 öğretim döneminde meslek yüksekokullarının çoğunda İnsan 

Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) tarafından 
geliştirilen programlar uygulanmaya başlamıştır. 2011-2012 öğretim yılından itibaren de 
her öğrenim yılını üç yarıyıla bölen trimester uygulaması başlayacaktır. 
 
 Çözüm Önerileri 
 
 18. Millî Eğitim Şûrası Kararlarının “İlköğretim ve Ortaöğretimin Güçlendirilmesi, 
Ortaöğretime Erişimin Sağlanması” başlığı altındaki ikinci maddede şöyle denilmektedir: 



“Zorunlu eğitim öğrencilerin yaş grupları ve bireysel farklılıkları göz önünde 
bulundurularak; bir yıl okul öncesi eğitim, dört yıl temel eğitim, dört yıl yönlendirme ve 
ortaöğretime hazırlık eğitimi ve dört yıl ortaöğretim olmak üzere öğrencilere farklı 
ortamlarda eğitim almaya fırsat verecek şekilde on üç yıl olarak düzenlenmelidir.“ Bu 
tavsiye kararına uyularak, üniversite öncesi on üç yıllık zorunlu temel eğitim 
uygulanmasına bir an önce başlanmalıdır. Böylece ülkemizde meslek eğitimi, sadece 
meslek yüksekokullarında verilecektir. Bu eğitimin süresi iki veya üç yıl olabilir. Genel 
olarak üniversite eğitiminde sadece meslek dersleri yer almalıdır.  
 Meslek eğitimi, temel mesleki bilgileri karma olarak içerecek şekilde ya da 
uzmanlık alt dalları eğitimi şeklinde, öğrencinin isteğine bağlı olarak iki türde de 
sunulmalıdır. Farklı tekstil işletmeleri yöneticileri her iki tür eğitimi almış meslek 
elemanlarını da tercih edebilmektedir. Ayrıca kısa sertifika programları olmalıdır ve 
öğrenciler birden fazla programa devam ederek gerektiğinde meslek değiştirebilmelidir. 
Meslek yüksekokulları il merkezlerinde ve ana yerleşke içerisinde olmalıdır.  
 Eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek için, İKMEP kapsamındaki programlara 
uygun olarak eğitim yapan ve yapmayan birimlerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu 
tarafından hazırlanan Ulusal Meslek Standartlarına uygun bir tekstil eğitimi yapılmalıdır. 
Bu eğitim uygun bir belgelendirme sistemi ile akredite edilmelidir. Ayrıca, verilen eğitim 
ve hizmet üretiminin kalitesini yükseltmek için bir Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9000) 
oluşturulmalı ve belgelendirilmelidir.  

MYO’lardaki akademik personel, ağırlıklı olarak öğretim görevlilerinden 
oluşmaktadır. Akademik çalışma imkânları yok denecek kadar azdır. Bunun başlıca 
nedeni, öğretim görevlilerinin akademik çalışma yapması önündeki engellerdir. Bu 
engeller, aşırı fazla olan ders yükü, öğretim görevlilerinin asli görevinin ders vermek 
olduğunu söyleyen yasa maddesi ve bütün bunların sonucunda meydana gelen 
psikolojik etkilenmedir. Meslekte yükselme olanakları yoktur. Örneğin, bölüm başkanı 
olabilmek için akademik derece gerekmektedir. Bu, derin bir çelişkiye yol açmaktadır. 
Bu durum, isteksizlik, bıkkınlık ve boş vermişlik duygularını geliştirmeye oldukça elverişli 
bir ortam yaratmaktadır. Öğretim görevlileri, lisans eğitimi mezunu ve alanlarında 
endüstriyel ve ticaret firmalarındaki iş tecrübesi olması gereken öğretim elemanlarıdır. 
Bu niteliklerinin, akademik çalışma ile desteklenerek akademisyeni niteliğine 
kavuşturulması yararlı olacaktır. Ayrıca yüksek öğretimde çalışan akademik personelin 
ücretlerinin statülerine uygun bir seviyeye çıkarılması mutlaka gerekmektedir. 

 Öğretim elemanlarımızın genel olarak iş ve endüstriyel deneyimi azdır. Yaz 
aylarında öğretim elemanları, kendi alanları ile ilgili bir sektör kuruluşunda bilgilerini ve 
deneyimlerini arttırma ve yeni gelişen teknolojileri öğrenme amacı ile inceleme 
çalışması yapma olanağına kavuşturulmalıdır. Bu kapsamda düşünülen Endüstri 
Deneyimini Arttırma (EDA) projesi yaygın olarak hayata geçirilmelidir. Öğretim 
elemanlarının bilgilerinin endüstri kuruluşlarına aktarılması için mutlaka bir mekanizma 
oluşturulmalıdır. Ayrıca, yayın, bildiri vb gibi bilimsel çalışmalar yapmış olanlar yaptıkları 
akademik yayınlarının derecesine göre uygun bir unvana kavuşturulmalıdır.  
 MYO’lardaki dersliklerde ortalama olarak elli öğrenci eğitim almaktadır. Mesleki 
ve teknik eğitim için bu sayı çok yüksektir ve sınıf sayıları mutlaka yirmi beş düzeyinde 
olmalıdır. Ayrıca öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı ilk etapta altmıştan otuza 
düşürülmelidir. Öğretim elemanları ortalama olarak haftada otuz saat derse girmektedir 
ve bu çok yüksek olup mutlaka en kısa sürede on beş düzeyine çekilmelidir.  Elektronik 
eğitim malzemelerinin kullanımının ve çok az olan ders notu ve ders kitabı sayısı 
arttırılması teşvik edilmelidir. 



Verilen eğitimin kalitesini arttırmak ve bu kaliteyi güvence altına almak için, 
uygulama sınavı olmayan derslerin ara ve yarıyıl sonu sınavlarının dersi veren öğretim 
elemanından başka bir öğretim elemanının yapması ve değerlendirmesi gerekmektedir. 
Ara ve yarıyıl sonu sınavlarının dersi veren öğretim elemanından başka bir öğretim 
elemanının yapması ve değerlendirmesi için önce her program için yeterli sayıda 
öğretim elemanından bu projeye katılım sağlaması istenmelidir. Bu öğretim elemanları, 
Türkiye’de bulunan üniversitelerin tekstil bölümü kadrolarında bulunan tüm öğretim 
elemanları arasından belirlenebilir. Her MYO’da bu işlemleri yürütecek bir birim 
kurulması gerekmektedir. Sınav programları yapılırken, her sınavı yapacak bir öğretim 
elemanı ve değerlendirecek ayrı bir öğretim elemanı belirlenmelidir. Bu öğretim 
elemanları bölüm dışından olmalıdır. Sınavların objektif olabilmesi için test şeklinde 
yapılması gerekmektedir.  
 Meslek Yüksekokulları’nda bulunan her programın yöneticileri, yılda bir kez bir 
araya gelerek görüş alışverişinde bulunmalı ve işbirliklerinin arttırılmasının 
sağlanmalıdır. Öğrenci kalitesinde düşüşe yol açtığından, Sınavsız Geçiş Sisteminin 
kaldırılmalı ve Öğrenci Seçme Sistemi ile meslek yüksekokullarına öğrenci alınması 
sağlanmalıdır. 

 
 Sonuç 
 

Orta öğretimdeki meslek liselerinde ve önlisans programlarında verilen mesleki 
eğitimin düzeyi, iş dünyasının beklentilerinden uzaktır. İlköğretimi bitiren öğrencilerin, 
çok küçük bir yaşta meslek seçmeleri veya ailelerinin onları mesleki eğitime 
yönlendirmeleri, onların üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. Düşük gelir grubundaki 
ailelerin çocukları olan bu öğrencilerin, çoğunlukla öğrenme kapasitesi çok düşük, bilgi 
seviyeleri yetersiz ve motivasyonları çok azdır. Öğrenmeye karşı ilgileri çok az olan bu 
öğrenciler, meslek liselerinde ve MYO’larda meslek sahibi olduğunda, iş hayatında 
başarılı olamamaktadır. Buna karşın, meslek liselerine giden çok kapasiteli ve başarılı 
olan çok az bir öğrenci kesimi de, büyük katsayı farkı nedeni ile lisans programlarını 
kazanamayıp akademik eğitimin dışına itilmekteydi.  

Zorunlu temel eğitimin on üç yıla çıkması MYO’lardaki öğrenci kalitesinin 
yükselmesine yol açacaktır. Lise mezunu olan ve on sekiz yaşını dolduran öğrenciler 
daha bilinçli olarak bölüm seçebilecektir. Bu öğrenciler temel bilimlerde daha güçlü bir 
alt yapıya sahip olacaktır. Böylece teknolojik konuları içeren tekstil eğitimi derslerini 
daha kolay kavrayabileceklerdir. Öğrenci Seçme Sınavında, lisans programlarını 
kazanamayan öğrenciler, mesleki eğitime yönlendirilerek, bu günkünden daha yüksek 
puanlar ile MYO’lara geleceklerinden, nitelik olarak oldukça iyi bir öğrenci profili 
olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan meslek liseleri, laboratuvar ve atölyeleri ile 
birlikte meslek yüksekokullarına devredilecektir. 

Öğretim elemanlarına akademik yükselme olanağı sağlanması ve MYO’ların 
yönetim organlarında görev alabilmeleri, motivasyonu arttıracaktır. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından organize edilen Mesleki Yeterlilik Sınavında 
başarılı olan öğrencilerin meslek unvanı kazanması ve belgelendirilmesi çok yararlı 
olacaktır. Yeni çıkarılan ve bu kişilerin istihdamını teşvik eden yasalar, çok önemli 
değişimlere yol açacaktır.   
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