Değerli Misafirler,
1 Temmuz 2017 tarihli 7033 sayılı Kanunla yükseköğretimde önemli iyileştirmeler sağlayacak
düzenlemeler yaptık. Bunlardan biri “Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu”
oluşturulmasıydı.
6 Aralık 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Meslek Yüksekokulları Koordinasyon
Kuruluna dair yönetmelik ile kurulun çalışma usul ve esasları belirlenmiştir. Bu kapsamda
“Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu”; meslek yüksekokulları ve programların
açılmasına yönelik standartların belirlenmesi, mevcut programların geliştirilmesi, izlenmesi,
mezunların istihdamı ile lisans tamamlama süreçlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunacaktır.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2017-2018 Yükseköğretim Akademik Yılı
Açılış Töreninde, Yükseköğretim Kurulundan ülkemizin kalkınması için, sanayimizin ihtiyaç
duyduğu kalitede eğitim ve öğretime, beceriye sahip eleman ihtiyacını karşılayacak adımların
atılmasını talep etmiştir.
Bu çerçevede özellikle meslek yüksekokullarının müfredatından yeterliliklerine kadar baştan
sona gözden geçirilerek yeniden yapılandırılması dâhil gereken her türlü çalışmanın
yürütülmesi gerektiğine vurgu yaparak; Yükseköğretim Kuruluna ve meslek yüksekokullarına
ciddi bir sorumluluk vermiştir. Bugünkü toplantımızın temel amacı, MYO koordinasyon
Kurulunun ilk toplantısını yapmak ve MYO’larda yeni yol haritamızın çıkarılması olacaktır.
2017 yılında yükseköğretim kurumlarımızda bulunun 868 meslek yüksekokulunda mesleki
eğitim alan öğrenci sayımız yaklaşık 2 milyon 560 bindir. (AÖF: 1.446.300, Örgün:
1.109.626) Bu rakam yükseköğretimdeki öğrenci sayısının yaklaşık %30’una karşılık
gelmektedir.
2017 yılında meslek yüksekokullarımızdaki toplam öğretim elemanı sayısı, 3 bin 700’ü
öğretim üyesi olmak üzere toplam 19 bin civarındadır. Böylelikle meslek yüksekokullarında
öğretim elemanı başına ise 58 öğrenci düştüğü görülmektedir. Beceri eğitimine dayalı
mesleki eğitim için bu rakamları oldukça yüksek görmekteyiz.
Ülkemizde 2017 yılında yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin %39’u meslek
yüksekokullarındaki programlardan mezun olmuşlardır. Ülkemizdeki bu oran %17 olan OECD
ortalamasının çok üzerindedir.
YÖK olarak son bir yılda meslek yüksekokullarının yapısında önemli iyileştirmeler sağlayacak
düzenlemeler yaptık. Bunları size kısaca özetlemek isterim:


Meslek lisesi mezunlarının meslek yüksekokulları programlarına yerleştirmelerinde
mesleki eğitimin niteliği bozucu etkisi nedeniyle sınavsız geçişi, kaldırdık.



2018 yılı yerleştirmesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adıyla yeni bir
giriş sistemi uygulanacaktır. Bu sistem uyarınca önlisans programlarına, Türkçe ve
Matematik temel yeterlilik başarı sıralamasına göre öğrenci yerleştirilecektir. Altı
farklı YGS puan türü yerine tek bir puan olan TYT puanı önlisans programlarına
yerleştirmede esas alınacaktır.



MYO öğrencilerine 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş koridorunu genişlettik.
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Meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilere, lisans öğrencilerine sunulan
ikinci ana dal diploma programına devam hakkı verildi.



“Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu” oluşturulmuştur.
Oluşturulan bu Kurul ile YÖK'ün kontenjan planlaması kamu ve özel sektör
paydaşlarının da görüşü alınarak artık daha rasyonel ve katılımcı bir şekilde
yapılacaktır.



Organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokulları için öğrenci başına
ilgili yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu bütçesine bu amaçla
tahsis edilen ödenekten eğitim desteği verilmesi imkânını getirdik. 2018 yılında
organize sanayi bölgesi içinde kurulu 8 MYO’nun 33 programına toplam 8
milyon 815 bin Türk Lirası ek ödenek gönderildi. Bu yeni yasal düzenleme ile
meslek yüksekokullarının organize sanayi bölgelerinde açılması teşvik edilecektir.



Ocak 2018’de Yükseköğretim Kurulu olarak meslek yüksekokullarının mevcut
durumunu ve temel sorun alanlarını tespit etmek ve meslek yüksekokullarını
iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirmek için meslek yüksekokullarındaki
akademik ve idari personel ile sektör temsilcilerinin görüşlerinin oldukça önemli
olduğunu düşünerek bu kesimleri içeren bir saha (anket uygulaması) çalışması
yaptık. Bu saha çalışması kapsamında tüm meslek yüksekokulu çalışanlarına ve
sektör temsilcilerine anket uygulanmıştır. Bu kapsamda 13.500 meslek
yüksekokulu çalışanı ve 167 sektör temsilcisi ankete katılmıştır. Bu anket
verileri analiz edilerek, MYO’ların mevcut durumu ve temel sorun alanları ile
MYO’ları iyileştirmek için öncelikli olarak neler yapılması gerektiği hususlarında
bulgular elde edilmiştir.



1 Mart 2018 tarihinde öğretim elemanları, öğrenciler, yöneticiler, sektör
temsilcilerimiz ve ilgili bakanlık temsilcilerinin katılımıyla yaklaşık 300 kişinin
katılımıyla YÖK’te “Yükseköğretimden Endüstriye: Nitelikli İnsan Gücü”
başlıklı bir çalıştay düzenledik. Çalıştayda katılımcılarla anket sonuçları ve
bulgularına dayanılarak meslek yüksekokullarımızın mevcut durumunun
iyileştirilmesine yönelik olarak eylem maddeleri oluşturulmuştur. Bugün sizlerle bu
eylem maddelerini bir politika belgesi oluşturmak amacıyla paylaşacağız.

Hepinize teşrifleriniz nedeniyle tekrar teşekkür ediyorum.
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