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EĞİTİMEğitimli Bir Gelecek
İnşa Edebiliriz

Sürdürülebilir Kalkınma 
için STK’lar



Sürdürülebilir kalkınmanın temel 
amaçlarından biri, kapsayıcı ve 
hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi 
sağlamak ve herkes için yaşam boyu 
öğrenim fırsatlarını teşvik etmektir.

Nitelikli eğitim hedefi, uygun maliyetli mesleki eğitime 
eşit erişim sağlamayı, her türlü eşitsizliği ortadan 
kaldırmayı, nitelikli yükseköğretime herkesin 
erişmesini sağlamayı da kapsar.
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Eurostat verilerine göre Türkiye'de 18 ila
24 yaş aralığındaki her 10 kişiden yaklaşık 4'ü 
ortaöğretimini tamamlamadan okulu terk ediyor.

Beşeri sermaye olarak adlandırılan nitelikli işgücü hem üretim 
faktörlerinin daha verimli kullanılmasını hem de yeni 
teknolojilerin geliştirilmesini sağlar. Meslekî eğitim, bu alanın 
kritik köşe taşlarından biridir.

1- Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitim: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri, Gazi Üniversitesi, İsmail Şahin, Tayfun Fındık

Türkiye’de mesleki eğitim kapsamındaki öğrenci oranı %46,4. 
Küresel pazarda rekabet eden ülke ekonomilerinin nitelikli
işgücü sıralamasında Türkiye 37. sırada.1 



Sektörün insan kaynağının iyileşmesi, nitelikli meslekî eğitim olanaklarının 
yaygınlaşması ile mümkündür. Sektördeki aktörler, kendi meslekî eğitim 
programlarını başlatabilecekleri gibi kamu kurumları ile iş birliği yapabilir, 
alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ile bağ kurabilirler. Kamu özel sektör 
iş birlikleri sağlanarak meslekî eğitimin sektör ihtiyaçlarına yanıt 
verebilmesine yönelik programlar geliştirilebilir. 

Sektörümüz Neler Yapabilir?

Yarı mamul olan inşaat malzemeleri ancak uygulandıktan 
sonra tam mamul olur. Dolayısıyla üretimler fabrikalar 
dışında, inşaatlarda devam eder. Bu yolculuğun baştan 
sona denetlenmesi gerekir. Bu yolculuğun herhangi bir 
aşamasına müdahale edecek mesleki eğitim programları, 
tüm döngüyü etkileyebilir. 

Müşteri için ürün, ustanın tamamladığı uygulamalardır. 
Bu nedenle sertifikalı meslek sahipliliğinin ve uygulama 
yapan meslek erbabının eğitimi, işinde devamlılığı ve 
sonuçlara olan etkisinin izlenebilirliği de malzemeler 
kadar önemlidir. 

İnşaat sektöründe doğru ve standartlara uygun 
malzemeyi doğru biçimde uygulamamak yapı 
malzemesinin performansını etkiler. Bu, inşaat 
malzemesi üreticilerine, ülke ekonomisine, hem de son 
kullanıcıların ekonomisi ve konforuna zarar verir. Nitelikli 
insan kaynağı, bu nedenle sektörümüz için her aşamada  
kritik önem taşır. 

İnşaat branşlarında mesleki beceri ve yeterlilik, mesleki etik, 
İSG bilinci ve kültürü, basit matematiksel hesaplamalar, doğru 
ve standartlara uygun malzeme seçimi gibi ekonomiyi olumlu 
veya olumsuz etkileyecek bir çok unsuru barındırır. 
Sektörümüzün meslek eğitimi çıtası, sürdürülebilir kalkınma 
için koyduğumuz hedeflerimizi doğrudan etkiler.

ARA DEĞİL 
ARANAN ELEMAN!



Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Türkiye İMSAD 
sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Sürdürülebilir Kalkınma için STK'lar Projesi, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Avrupa Birliği Başkanlığı 
tarafından uygulanan Sivil Toplum Destek Programının III. dönemi kapsamında desteklenmektedir.


