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ÖNSÖZ 

Günümüzde yapılan her türlü yatırım için fayda-maliyet analizinin gerekliliği 

gün geçtikçe daha çok ortaya çıkmaktadır. Eğitimin de bir yatırım olduğu 

düşünüldüğünde, eğitim programları için fayda-maliyet analizinin yapılması da 

önemli bir hal almaktadır. Araştırmanın konusu da bu önemlilik düşüncesi ile 

oluşmuştur. Ayrıca bu alanda hazırlanan ilk örneklerden olması nedeniyle, başka 

çalışmalara da öncülük edeceği düşünülerek hazırlanmıştır. 

Bu çalışmanın hazırlanmasındaki desteği ve pozitif yaklaşımı nedeniyle tez 

danışmanım Prof. Dr. Mustafa Erdinç TELATAR’ a teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Ayrıca eğitim-öğretim hayatım boyunca daima yanımda olan aileme, hazırlık 

sürecinde her türlü veriyi elde etmemde yardımcı olan tüm arkadaşlarıma teşekkür 

ederim. 

Ve yüksek lisans süresince bana daima yol gösteren,  fikirlerini, desteğini ve 

bilgisini hiçbir zaman benden esirgemeyen öğretmen arkadaşım ve dostum sevgili 

Halit KAYMAZ’ a teşekkürlerimi sunarım. 

      Emine ARABUL 
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ÖZET 

Bu çalışmada Bilişim Teknolojileri alanı ile Muhasebe-Finansman alanı eğitim 

programlarının fayda-maliyet analizi yapılması amaçlanmıştır. Araştırma temelde 

nicel bir çalışma olup, sosyal olguların ifade edilmesinde nitel araştırmadan 

faydalanılmıştır. Araştırmanın evrenini, İstanbul ilinde muhasebe finansman 

alanında eğitim veren 82 okul ile bilişim teknolojileri alanında eğitim veren 175 okul, 

ayrıca bu alanlarda eğitim gören öğrenciler ve bu alanlardan mezun olan kişiler 

oluşturmaktadır. Örneklem grubu olarak İstanbul ilinde bulunan ve rastgele seçilen 

üç okul, bu okullarda eğitim gören 50 öğrenci ve bu eğitim programlarından mezun 

olan her iki programdan 50’şer öğrenci belirlenmiştir. Verilerin toplanması bu 

örneklemde yer alan okulların yöneticileri, bu alanlarda eğitim alan öğrenciler ve 

alanlardan mezun olan kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda gerçekleşmiştir. 

Literatür taraması ile daha önce ilgili eğitim programları açısından bu denli 

kapsamlı hiçbir fayda-maliyet analizine rastlanmadığı tespit edilmiştir. Araştırma bu 

açıdan önem kazanmıştır. Fakat yine aynı nedenle değerlendirme sadece çalışma 

içinde elde edilen verilerin kendi aralarında yapılmıştır. Analiz uygulanırken “Geri 

Ödeme Süresi” yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre, bilişim teknolojileri ile muhasebe finansman 

alanlarına ait toplam maliyetlerin benzerlik gösterdiği görülmüştür. Alanlar arasında 

faydalar karşılaştırıldığında, eğitim görülen sektörde çalışılması halinde bilişim 

teknolojileri mezunu öğrencilerin, muhasebe finansman alanı mezunu öğrencilerden 

daha çok ekonomik fayda elde ettiği görülmüştür.  Muhasebe finansman alanı 

mezunlarının eğitim görülen sektörde ya da sektör dışında çalışması açısından 

yüksek tutarda ekonomik fayda farkının olmadığı görülmüştür. Buna karşın bilişim 

teknolojileri alanı mezunlarının sektör dışında çalışması halinde ekonomik kazançları 

düşmektedir.  
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Devletin ya da ailelerin yaptıkları eğitim harcamalarını bir yatırım olarak 

düşünmek gerekirse bu yatırımın geri ödeme süresi bu yatırımın katlanılabilirliği 

açısından önemlidir. Muhasebe finansman alanı için kişisel maliyetler ortalama 5 ay 

içinde, kamu maliyetleri ise ortalama 33 ay içinde geri kazandırılabilmektedir. Bilişim 

teknolojileri alanı için ise kişisel maliyetler ortalama 4 ay içinde, kamu maliyetleri ise 

25 ay içinde geri kazandırılabilmektedir.  

Çalışmada mezunlardan, bu alanlarda eğitim almanın kendilerine sağladığı 

faydaları belirtmeleri istenmiştir. Mezunların verdikleri bilgilere göre alanlara ait 

sosyal faydalar şu şekilde ifade edilmiştir; Kişi orta öğretim kurumu ile sosyal ortam 

sahibi olmuş, kendini ifade edebilme imkanı bulmuş ve alınan eğitimin gerektirdiği 

temel bilgi donanımına sahip olarak bu eğitim kademesini tamamlamıştır. Buna göre 

eğitim programlarından mezun olan bir öğrenci, bir üst eğitim kurumuna geçiş 

yapabilmek için ihtiyaç duyulan eğitim kademesini tamamlamış olmaktadır. Bu 

eğitim kademesini tamamlamış olmak kişinin sosyal statüsünü ilköğretim 

seviyesinden, orta öğretim seviyesine çekmektedir. Orta öğretim kademesini 

bitirmenin yanı sıra bu mesleki eğitim programlarından mezun olan kişilere, meslek 

yüksek okullarına sınavsız geçiş hakkı verilmesi de akademik açıdan başarının 

artmasını sağladığı ifade edilmiştir. Bu nedenle mesleki eğitimin kişiye bir üst eğitim 

programına devam etme ya da doğrudan iş hayatına atılma gibi seçenekler 

sunabildiği görülmektedir. Ayrıca muhasebe finansman ya da bilişim teknolojileri 

alanlarında eğitim gören kişilerin sektöre yaptıkları katma değerde tartışmasız 

oldukça yüksektir. Bu eğitim programları ile sektörel büyüme sağlanmış ve 

piyasadaki ara eleman ihtiyacı dönemsel olarak karşılanmıştır.  

 Eğitim programları yatırımlarının geri ödeme süresinin yatırımın yapılabilirliği 

açısından oldukça kısa olduğu görülmüştür. Bu nedenle ilgili eğitim programlarına 

yapılan yatırımların arttırılarak devam ettirilmesi önerilmektedir. Ayrıca eğitim 

programlarının bir yatırım projesi olduğu ve bu alanlarda yatırım yapılmadan önce 

mutlaka fayda maliyet analizinin yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Bu nedenle bu 

konuda daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılması önerilmektedir.  
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ABSTRACT 
 

This study aims to carry out a cost-benefit analysis of the education 

programmes of the field of Information Technology and Accounting-Financing. The 

research is basically a quantitative study and qualitative research was used for the 

expression of social phenomena. The universe of the research consists of 82 schools 

providing education in the field of accounting-financing and 175 schools providing 

education in the field of information technology in Istanbul, as well as students 

receiving education in these fields and graduated from these fields. As the sample 

group, three randomly chosen schools in Istanbul, 50 students receiving education 

there and 50 students from each of the two programmes, who graduated from 

these programmes, were determined. Data collection was carried out after the 

interviews made with the managers of the schools in this sample, the students 

receiving education in these fields and people who graduated from the fields. 

By means of literature review, it was detected that no other such 

comprehensive cost-benefit has ever been made with regard to the relevant 

education programmes. The research has become important in this sense. 

However, again with the same reason, evaluation was only made among the data 

obtained within the period of study. “Payback Period” method was used during 

analysis. 

According to the results of research, it was observed that the total costs of 

the fields of information technology and accounting-financing were similar. When 

the benefits between the fields were compared, it was observed that when they 

work in the sector where the education is received, the students who graduated 

from information technology obtained much more economical benefit from the 

students who graduated from the field of accounting-financing. It was observed 

that whether the graduates of accounting-financing work in or out of the sector 

where they receive education did not matter a lot in terms of economical benefit. 
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On the other hand, economical benefit of the graduates of information technology 

decreases in case they work out of the sector where they graduated. 

If we should consider the educational expenses of the state or the families as 

an investment, the period of back payment of this investment is important in terms 

of the tolerability of this investment. In the field of accounting-financing, the 

personal costs are regained within 5 months, and public costs can be regained in 33 

months on average. In the field of information technology, personal costs can be 

regained in 4 months, while public costs can be regained in 25 months. 

In the study, the graduated were asked to express the benefits they gained 

as a result of receiving education in these fields. According to the information given 

by the graduates, the social benefits of the fields were expressed as: The person 

gained a social environment with the secondary school, had the opportunity to 

express oneself and completed this level of education with the basic knowledge 

required by the education received. Accordingly, a student graduating from these 

education programmes completes the level of education required to pass to an 

upper level of educational institution. Completing this level of education takes the 

social status of the person from the level of primary school to the level of secondary 

school. Alongside with completing the level of secondary school, the fact that the 

graduates of these vocational training programmes are conferred the right to pass 

to the vocational higher education institutions was indicated to increase academic 

success. Thus, it is observed that vocational training may offer people such options 

as continuing to an upper level of education or participating in the workforce 

immediately. Furthermore, the added value contributed by the people receiving 

education in the field of accounting-financing or information technology is 

undeniably high. Sectoral growth was ensured with this education programmes and 

the need for intermediate staff is satisfied temporarily. 

 It was observed that the payback period of educational programme 

investments are quite short in terms of the feasibility of investments. Thus, it is 
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advised to continue the investments made on the relevant educational programmes 

increasingly. Furthermore, it should be noted that educational programmes are an 

investment project and cost-benefit analysis should be definitely made before 

making investment in these fields. So, it is advised to make more comprehensive 

studies on this subject. 
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1. GİRİŞ 
 

Eğitim en basit anlamıyla “bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve 

kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci” olarak 

tanımlanabilmektedir (Ertürk, 1979). Eğitim bir başka kişi tarafından “topluma 

uyumlu ve yararlı bireyler yetiştirmek ve ahlaki değerler kazandırmak” şeklinde 

açıklanmıştır (Mutlu, 1997).  Eğitim ile ilgili olarak yapılan kapsamlı tanımlamalardan 

biride “Eğitim yetişkin nesiller tarafından sosyal hayata henüz hazır olmayanlara 

tatbik edilen bir tesirdir. Eğitimin amacı ise fertte hem bir bütün olarak siyasi 

cemiyetin hem de spesifik olarak bağlı olduğu hususi meslek çevresinin ondan 

istediği belirli miktarda fiziki, entelektüel ve moral durumları hasıl etmek ve 

geliştirmektir.” şeklinde ifade edilmiştir (Bilgiseven, 1992). 

İnsanlık tarihi kadar eski olan eğitim kavramı, insanoğlunun bazı bilgilerini 

sonraki kuşaklara aktarma eğiliminden ortaya çıktığı bilinmektedir. Önceleri 

avlanmak, barınmak ve yaşamı sürdürmek için kendiliğinden oluşan öğretim, bilinçli 

ve belirli amaçlar için yapılmaya başlanınca eğitime dönüşmüş, ilk çağlardan 

günümüze dek eğitimden beklenen görevler ve bu anlamda eğitimin anlamı ve 

amacı tarihsel süreç içinde değişmiştir. Örneğin Aristo, eğitimin amacını; insanın 

bireysel ayrılıklarına uygun bir biçimde, içinde bulunduğu toplumun erdemli ve bilgili 

üyesi yapılması olarak tanımlanırken, Romalı düşünür Çiçero ise, eğitimi doğanın 

insana vermiş olduğu yetileri ve yetenekleri geliştirme işi olarak tanımlamıştır. 

Ortaçağa kadar devam eden bu süreçte eğitimin amacı; insanın erdemli olması ve 

zekâsının geliştirilmesi olmuştur (Koçer, 1980). Eğitimin amaçlarından bir diğeri 

ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve nicelikli insan gücünü yetiştirmek ve bunun 

sonucu olarak ülkenin ekonomik kalkınmasında gerekli rolü oynamaktır. 

Mesleki ve teknik eğitim bu açıdan gelişmekte olan ekonomiler için hayati 

önem arz etmektedir. Türkiye, gelişmekte olan sanayisinde istihdam etmek için 

nitelikli işgücü sıkıntısı çekmektedir. Küresel ekonominin yeni koşulları çalışanların 



2 
 

esnek olmalarını ve kolayca uyum sağlayabilmelerini ve genel ve etkin iletişim 

kurmayı, bilgi ve iletişim teknolojisini güvenle kullanmayı, sorun çözmeyi, takımlar 

halinde diğerleri ile çalışmayı ve uygun öncelik kullanma ve girişimciliğe ilişkin 

becerileri gösterme gibi ‘temel’ becerilerde güçlü bir yetişmeye sahip olmayı 

gerektirmektedir. Mesleki ve teknik eğitimin en önemli hedefi, genç insanları 

istihdam ya da serbest çalışma dünyasına girmeye hazır hale getirecek olan bilgi ve 

meslek becerilerinin kazandırılmasının yanında, bu becerilerin de geliştirilmesidir. 

Bu şekilde tek bir meslekten çok, bir dizi istihdam olanağı için daha iyi, daha fazla 

hazırlıklı olacaklardır (Muslu, 2010). 

Mesleki ve teknik eğitimi önemli kılan nedenlerden biri de insanları eğitirken 

birdenbire iş hayatıyla karşı karşıya bırakmaması, eğitimle iş hayatı arasında uyumlu 

bir geçiş sağlayarak bireylere iş hayatına uygun davranışları, alışkanlıkları ve 

yeteneklerini kazandırmasıdır. Böylelikle eğitim alan bireyler beceri eğitimi yaptıkları 

dönem içerisinde, işletmelerin kendilerinden bekledikleri özellikleri daha iyi 

kavramaları ve kendilerini bu yönde geliştirmeleri açısından ve işletmelerin bu 

dönem içerisinde bireyleri kendi istek ve arzuları doğrultusunda da 

yönlendirebilmelerini, eğitebilmelerini sağlamasıdır (Uysal, 2006). 

Mesleki ve teknik eğitim, “milli eğitim sisteminin bütünlüğü içinde endüstri, 

tarım ve hizmet sektörleriyle birlikte her türlü mesleki ve teknik eğitim hizmetlerinin 

planlanması, araştırılması, geliştirilmesi,  organizasyonu ve eşgüdümü ile yönetim, 

denetim ve öğretim etkinliklerinin bütünü” şeklinde tanımlanabilir (Alkan, Doğan ve 

Sezgin, 1994).  Mesleki eğitim bir başka ifadeyle “gelişmiş batılı ülkelerde el becerisi 

veya pratik aktiviteler yoluyla kariyer kazandırmayı amaç edinen bir meslek dalı” 

olarak tanımlanmaktadır (Öçal, 2008).  

Mesleki ve teknik eğitim bireyi etken bir yaşama hazırlayarak, insan 

kaynaklarını yararlı toplumsal amaçlar için değerlendirmekte ve bu yolla kültürel, 

ekonomik bireysel gelişmeye hizmet etmektedir (Alp ve Orhon,2001). Mesleki ve 

teknik eğitim programları bu görevi hizmet alanına girecek bireylerin eğitimini 



3 
 

yürütmek ve iş dünyasına bilgili, becerikli ve başarılı kişiler yetiştirmek suretiyle 

yerine getirmeye çalışmaktadır. 

1.1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Mesleki ve teknik eğitim ile nitelikli insan gücü, sürdürülebilir kalkınma, 

çevreye duyarlılık, sosyal dayanışma, uluslararası işbirliği, iş kurma, istihdam, 

yeniden işe girebilme vs. de amaçlanmaktadır. Bireyi iş hayatına hazırlayan meslekî 

eğitimin başarısı, bir ürün olarak mezun ettiği elemanların niteliğine yaptığı katkı ile 

ölçülür. Öğrenciler, yatkın oldukları alanlara yönlendirilirken, okul, aile ve öğrenci 

işbirliği içinde olmalıdır. Gelişmiş ülkeler arasında yer almak, onlarla bütünleşmek 

isteyen Türkiye'nin elindeki en önemli kaynak, genç ve dinamik bir nüfus yapısına 

sahip olan insan gücüdür. Bu insan gücünü iyi kullanarak ülkeler arasında rekabet 

yaratabilme olanağı vardır. Dünyada değişik meslekî teknik eğitim uygulamaları 

bulunmaktadır. Meslek eğitimimizin önemli reformlara ihtiyacı vardır. Bu reformlar 

yapılırken değişik ülkelerdeki meslekî eğitim uygulamalarından yararlanılmalıdır 

(Binici, Arı, 2004). Bunun için, meslekî ve teknik eğitime ağırlık ve öncelik vermek, 

okullaşma oranlarını ve eğitim standartlarını ileri ülkeler seviyesine çıkartmak 

gerekmektedir. Ülkeler meslekî eğitim sistemlerini, değişen ihtiyaçlara cevap 

verecek yönde sürekli geliştirmekte ve yenilemektedir (Koç, 1999). 

Günümüzde yapılması arzulanan birçok yatırım kararı verilmeden önce 

fayda-maliyet analizi yapılması bir zorunluluk halini almıştır. Bu çalışmada da 

mesleki eğitimde önemli bir yeri olan Muhasebe-Finansman ve Bilişim Teknolojileri 

eğitim programlarına ait fayda- maliyet analizi yapılması amaçlanmıştır. Bu analizin 

yapılması, ilgili eğitim programlarına ait yatırım planlamalarının yapılması 

hususunda kamuya ve kişilere yardımcı olacaktır.  

Ayrıca yapılan literatür araştırmasında Muhasebe-Finansman ve Bilişim 

Teknolojileri alanlarına ait bu denli kapsamlı bir fayda-maliyet analizinin yapılmadığı 
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görülmüştür. Bu nedenle çalışmanın daha sonra yapılacak olan daha geniş kapsamlı 

çalışmalara rehberlik edeceği düşünülmektedir. 

1.2. PROBLEM 

Bu çalışmada mesleki eğitim programlarından Muhasebe-Finansman ve 

Bilişim Teknolojileri alanları ile ilgili aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Muhasebe-Finansman ve Bilişim Teknolojileri alanında eğitim gören bir 

öğrencinin 4 yıllık eğitimi süresince kamusal maliyeti ve kişisel maliyeti 

nedir? 

2. Muhasebe-Finansman ve Bilişim Teknolojileri alanlarından mezun olan 

öğrencilerin ekonomik faydası nedir? 

3. Muhasebe-Finansman ve Bilişim Teknolojileri alanlarından mezun olan 

öğrencilerin sosyal faydaları nelerdir? 

4. Muhasebe-Finansman ve Bilişim Teknolojileri eğitim programlarında 

fayda-maliyet analizi sonucu nedir? 

1.3. VARSAYIMLAR 

Araştırma İstanbul ilinde bulunan ve rastgele seçilen 3 okul yöneticileri, ilgili 

eğitim programlarında eğitim gören öğrenciler ve yine ilgili eğitim programlarından 

mezun olan öğrencilerle yapılan görüşme verileri ele alınarak gerçekleştirilmiştir. 

Görüşmelerle bilgi alınan okul yöneticilerinin ve öğrencilerin objektif ve gerçekçi 

cevaplar verdiği varsayılmıştır. 

1.4. SINIRLILIKLAR  

 Araştırmanın kamu maliyetlerine ait verileri İstanbul ilinde bulunan ve 

rastgele seçilen 3 okul ile sınırlıdır. 
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 Kişisel maliyetlerin belirlenmesi ile ilgili veriler İstanbul ilinde bulunan 3 farklı 

okulda muhasebe finansman ve bilişim teknolojileri alanlarında farklı sınıf 

düzeylerinde eğitim gören 50 öğrenciyle sınırlıdır. 

 Araştırmanın fayda kalemi İstanbul ilinde bulunan ve muhasebe-Finansman 

ya da Bilişim Teknolojileri alanlarından mezun olan 50’şer öğrenci ile 

sınırlıdır. 

 Fayda-maliyet analizi değerlendirmesi sadece tezin kendi içinde ulaşılan 

veriler ile sınırlı tutulmuştur. 

 Araştırma 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 eğitim öğretim 

dönemleri ile sınırlıdır. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 

Bu bölümde çalışma ile ilgili literatür araştırması yapılmıştır. Bu kapsamda 

öncelikle Türkiye’de orta öğretim kurumları tanıtılmış ve bu çalışmada yer alan 

Muhasebe-finansman ve bilişim teknolojileri eğitim programları tanıtılmıştır. Daha 

sonra Türkiye’de Eğitim finansmanı incelenmiş ve fayda-maliyet analizi ile ilgili çeşitli 

bilgiler aktarılmıştır. 

2.1. TÜRKİYE’DE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre; Türk milli eğitim sistemi, 

örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere, iki ana bölümden kurulur. Örgün eğitim, 

okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. 

Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin 

tümünü kapsar. Türk Eğitim Sisteminde ortaöğretim düzeyi, ilköğretime dayalı, dört 

yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim 

kurumlarının tümünü kapsar. Bu okulları bitirenlere ortaöğretim diploması verilir. 

Ortaöğretim yaş grubu 14-17’dir. İlköğretimini tamamlayan ve orta öğretime 

girmeye hak kazanmış olan her öğrenci, orta öğretime devam etmek ve orta öğretim 

imkânlarından yararlanmak hakkına sahiptir. Genel liseler yükseköğretime, mesleki 

ve teknik liseler ise hem yükseköğretime hem mesleğe hem de hayata ve iş alanına 

hazırlayan okullardır. 

Ortaöğretim, Türkiye için birçok açıdan gitgide önem kazanmaktadır. Mevcut 

sosyoekonomik kalkınma düzeyine paralel olarak, ilköğretimle kazanılan beceriler ve 

yetkinliklerle sürdürülebilecek istihdam fırsatları gittikçe azalmaktadır. Bireylerin 

potansiyellerini gerçekleştirmeleri ve toplumsal hayata diledikleri şekillerde ve 

diledikleri kadar katılabilmeleri için ortaöğretim çağında kazanılacak bilgi, beceri ve 

yetkinliklere (bilişim okuryazarlığı, yabancı dil, üst düzey eleştirel düşünme 

becerileri, vb.) gereksinimleri artıyor. Ortaöğretim ekonomik kalkınma süreçlerinde 
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de belirleyici bir rol oynuyor. Ortaöğretimde okullulaşmayı artıran ve yetişkin 

nüfusta ortaöğretim mezunlarının oranını yükseltmeyi başaran ülkeler daha hızlı 

kalkınma süreçleri geçiriyor. Tüm bu unsurlar, Türkiye’nin ortaöğretime erişimi 

yaygınlaştırmak için hızlı bir hamleye gereksinimi bulunduğuna işaret ediyor (Aktaşlı, 

2012). 

Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel 

ilkelerine uygun olarak, 

1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür 

vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları 

aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak 

bilincini ve gücünü kazandırmak, 

2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde 

ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek 

öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır. Bu görevler yerine 

getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları 

arasında denge sağlanır (1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu). 

Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve niteliklerinin sürekli olarak 

geliştirilmesi ve yenilenmesi sürecinde gerek içerik, gerek bütün eğitim süreci 

içindeki yeri, konumu ve gerekse hedef kitlesi bakımından en önemli rol 

ortaöğretime düşmektedir. Türk eğitim sisteminde ortaöğretime, temel eğitimini 

bitiren nüfusun iş yaşamına ve üniversiteye hazırlanması şeklinde tanımlanabilecek 

ikili bir işlev yüklenmiştir. Bu anlamda ortaöğretimin üniversiteye gidecek genç 

nüfusun ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde bir eğitim anlayışı ve bir yandan da 

ortaöğretimini bitirdikten sonra iş yaşamına atılacak gençlere istihdam imkânı 

verecek mesleki bilgi ve beceri kazandıracak yönde bir eğitim politikası olmalıdır 

(Muslu, 2010). 
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 Türkiye’de yıllar itibariyle eğitim veren ortaöğretim kurumlarına ait veriler 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre genel ortaöğretim ile mesleki ve teknik 

ortaöğretimde eğitim veren okul sayıları, öğretmen sayıları ve öğrenci sayıları 

şöyledir; 

OKUL TÜRÜ 
ÖĞRETİM 

YILI 

OKUL 

SAYISI 
ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ 

GENEL 

ORTAÖĞRETİM 

2009/'10 4.067 111.896 2.420.691 

2010/'11 4.102 118.378 2.676.123 

2011/'12 4.171 122.716 2.666.066 

2012/'13 4.214 119.393 2.725.972 

MESLEKİ VE 

TEKNİK 

ORTAÖĞRETİM 

2009/'10 4.846 94.966 1.819.448 

2010/'11 5.179 104.327 2.072.487 

2011/'12 5.501 113.098 2.090.220 

2012/'13 6.204 135.502 2.269.651 

 

Tablo 1: Okul türü ve öğretim yılına göre okul, öğretmen, öğrenci sayıları   
(Milli Eğitim İstatistikleri 2012-2013) 

Tablodaki verilere bakıldığında mesleki ve teknik ortaöğretimdeki okul, 

öğretmen ve öğrenci sayısındaki artışın, genel ortaöğretim veren okullardan daha 

yüksek bir seviyede olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin; 

-  2011/'12 eğitim öğretim yılından 2012/'13 eğitim öğretim yılına geçişte; 

ortaöğretimdeki okul sayısı yüzde 1.03 artarken mesleki eğitimdeki okul sayısı 

yüzde 12.78 oranında artmıştır, 
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- 2011/2012 yılında öğretmen sayısı ise ortaöğretimde yüzde 3.66 artarken 

mesleki eğitimdeki öğretmen sayısı yüzde 8.41 oranında artmıştır.  

- Yine 2011/'12 yılında ortaöğretimdeki öğrenci sayısı yüzde 0.38 azalırken 

mesleki eğitimdeki öğrenci sayısı yüzde 0.86 oranında artmıştır. 

2.2. TÜRKİYE’DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM  

Bu bölümde öncelikle Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin tarihsel süreci 

incelenmiş, ardından bugün Türkiye’de eğitim veren ortaöğretim kurumlarının 

öğrenci sayılarına ait veriler eklenmiştir. Ayrıca bu çalışma kapsamında fayda 

maliyet analizi yapılacak olan Muhasebe Finansman alanı ve Bilişim Teknolojileri 

alanı tanıtılmıştır. 

Türkiye'de meslekî ve teknik öğretim, İmparatorluk ve Cumhuriyet dönemleri 

olmak üzere iki bölümde incelenebilir. Ülkemizde 12. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar 

meslekî eğitim; geleneksel usullere dayalı bir sistem içerisinde esnaf, sanatkâr 

teşkilatlarınca yürütülmüştür.  Selçuklular döneminde  Ahilik adıyla kurulmuş 

bulunan esnaf-sanatkâr teşkilatı; Osmanlılar döneminde de Lonca ve Gedik adları 

altında devam etmiştir. Ahilik Teşkilatında; mesleğe giriş, meslekî yeterliğin 

kontrolü, kalfalık ve ustalığa yükselişin esasları, bir sistem bütünlüğü içerisinde 

yürütülmüştür. Osmanlılarda bu kurumlar; esnaf ve sanatkârları disipline ederek, 

toplumda iş ve ticaret ahlâkını korumakla birlikte, usta yetiştirilmesi ve 

yetiştirilenlerin istihdamını sağlamıştır. Türkiye'de teknik öğretimin plânlı bir şekilde 

yayılması ve teknik öğretim kurumlarının ülke ihtiyaçlarına göre geliştirilmesine, 

ancak Cumhuriyet döneminde başlanabilmiştir. (Erkek Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğü sitesi-http://mtegm.meb.gov.tr/www/tarihcemiz/icerik/20) 

1923’den sonra yapılan çalışmalar ilk yıllardaki hızını 1940’lara doğru 

kaybetmiş ve 1963 yılında başlatılan planlı döneme kadar çeşitli düzenlemeler 

geçirerek devam etmiş ve plansız bir şekilde devam etmiştir. 1963 yılından sonra 

hazırlanan DPT raporlarında bu konu ele alınarak düzen verilmeye çalışılmıştır. 
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Bütün bu raporlarda ülkenin hangi alanlarda ne kadar işgücüne ihtiyaç duyduğu 

belirtilmiş olmakla beraber mesleki ve teknik eğitimin pahalı oluşu ve ülkenin içinde 

bulunduğu mali iktisadi durum nedeniyle hedefler tamamen 

tutturulamamıştır(Gemici,2010). 1960’lı yıllarda Erkek Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğü; büyük sanayi, küçük sanatlar, bayındırlık işlerinin çeşitli kademelerinde 

çalışan işçi, usta, teknisyen, tekniker ve diğer uzman elemanları yetiştirmek, 

Türkiye'nin endüstriyel alanda kalkınmasına yardımcı olacak kurumları kurmak, 

yönetmek ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur (Aksoy 1995). 

Mesleki eğitim 2011 yılına kadar; Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız 

Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, 

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve 

Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. 652 sayılı Millî 

Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 

“Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü” kurularak bu tarihten itibaren bu 

müdürlükler tek bir çatı altına toplanmıştır. Mesleki ve teknik ortaöğretim, Türk 

eğitim sisteminin en önemli organlarından birisidir. Türkiye’de temel mesleki eğitim; 

örgün mesleki ve teknik ortaöğretimi, çıraklık eğitimini ve ön lisans programlarını 

(meslek yüksekokulları) kapsamaktadır. Halen uygulanmakta olan sistemde meslek 

öğrenmenin üç yolu bulunmaktadır. Bunlar;  Örgün Öğretim, Çıraklık Eğitimi, Yaygın 

Eğitimdir. 

Mesleki ve teknik eğitim günümüzde; sosyal, ekonomik, bireysel, kültürel ya 

da ulusal birçok faktör açısından gerekli hale gelmiş ve toplumlar açısından önem 

kazanmıştır. Sosyal boyut açısından mesleki ve teknik eğitime olan gereksinimi, 

bireyin sosyal etkinliklere katılma içgüdüsü ya da sosyal bir varlık olmasının doğal 

sonucu olarak düşünmek gerekir. Sosyal yaşamın bir gereği olarak, bir toplumda 

yaşayan bireyler toplumdaki sosyal etkinliklere en geniş ölçüde katılmalı ve 

toplumun işlerini birlikte paylaşmalıdırlar (Alkan, Doğan ve Sezgin, 1994). 
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Mesleki ve teknik eğitimi, ekonomik yönden gerekli hale getiren hedeflerden 

bazıları şu şekilde ifade edilebilir; 

•  İş gücü piyasasındaki ihtiyaçların karşılanması, 

•  Üretimde, verimlilikte ve kalitede artışın sağlanması, 

•  İşsizliğin azaltılmasının sağlanması, 

•  Daha ucuz ve kaliteli mal ve hizmet üretilmesinin sağlanması, 

•  İç ve dış pazarlarda rekabet gücünü yükseltmek, 

•  Kaynakları etkinlik, verimlilik ve rasyonellik esaslarına göre kullanmak, 

• Çağdaş teknolojinin izlenmesi, yorumlanması, mal ve hizmet üretimine 

yansıtılmasını sağlamak, 

• Hızlı, istikrarlı ve sağlıklı bir ekonomik kalkınmanın desteklenerek 

gerçekleştirilmesini sağlamak (Temel, 1996). 

Ulusal gereksinimler açısından mesleki ve teknik eğitimi gerekli hale getiren 

nedenler ise aşağıdaki gibi belirtilebilir; 

•  Köyden kente göç edenlerin gerekli bilgi ve becerilerle donatılması, 

•  Gelişen teknolojiyle birlikte teknik insan gücü ihtiyacının karşılanması, 

•  İşsizlik sorununun çözümüne katkısı, 

•  Doğal kaynakların daha iyi değerlendirilmesi, 

•  Bireylerin üretim kapasitelerinin artırılması, 

•  Tarımdan sanayiye geçişin kolaylaştırılması, 

•  Öğrenimi güçleştiren ekonomik engellerin aşılması, 

•  İşin ekonomik ve sosyal öneminin tanıtılması, 

•  El sanatlarının kalitesinin yükseltmesi(Alkan, Doğan ve Sezgin, 1994).  
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Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim, T.C. Anayasası, 1739 Sayılı Milli Eğitim 

Temel Kanunu, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 652 sayılı Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 2547 

Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile desteklenen bir yapıya sahiptir. Türkiye’de eğitim 

sistemi 1973 yılında yürürlüğe giren 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre 

oluşturulmuştur. Zaman içerisinde bu kanunda bazı değişiklikler yapılmış ancak, 

sistemin ana hatlarında ciddi bir farklılaşma olmamıştır. 1986 yılında yürürlüğe giren 

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, mesleki ve teknik eğitimi bir sistem bütünlüğü 

içerisinde yeniden düzenlemiştir. 

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre Mesleki ve Teknik eğitimde 

uygulanan ilkelerden bazıları şunlardır; 

 Kalkınma plânları, hükümet programları ve millî eğitim şûrası kararlarında 

yer alan hedefler, ilkeler ve politikalara uygun olarak insan gücü, eğitim ve 

istihdam ilişkilerinin sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulması, 

 Gençlere ve yetişkinlere ortak bir genel kültür kazandırmak suretiyle 

onlarda kişi ve toplum sorunlarını tanıma ve çözüm yollarını üretme; ülkenin 

sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma bilincinin 

kazandırılması, 

 Meslekî ve teknik eğitim alanında, yerel yönetimler, ilgili oda, kamu ve özel 

kurum ve kuruluşlar ile gönüllü kuruluş temsilcileri ve sivil toplum 

örgütlerinin eğitim yönetimi karar süreçlerine katılım ve katkılarının 

sağlanması, uygulama ve iş birliğinin kurumsallaştırılması, 

 Eğitim binalarının fizikî kapasiteleri ile personel, donatım ve diğer 

olanaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanılması amacıyla meslekî ve 

teknik eğitim okul ve kurumlarının öncelikle Bakanlıkça belirlenecek küçük 

yerleşim birimlerinden başlanmak üzere merkezler olarak yapılandırılması, 
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 Örgün, çıraklık ve yaygın meslekî ve teknik eğitimle her bireye ilgi, istek ve 

yetenekleri doğrultusunda bilgi, beceri, tutum, davranış ve iş 

alışkanlıklarının kazandırılması, 

 İş ve hizmet alanlarında gereksinim duyulan nitelikli insan gücünün 

yetiştirilmesi, sürekli eğitimle meslekî bilgi ve becerilerinin güncelleştirilmesi 

ve uygulanan programlarla girişimcilik bilincinin kazandırılması, 

 Öğretim programlarının bütünlüğü ve devamlılığı içinde kurumların bir veya 

daha fazla meslek yüksekokulu ile ilişkilendirilmiş meslekî ve teknik eğitim 

bölgelerinin oluşturulması, yüksek öğretim kurumları ile her alanda iş birliği 

yapılması ve ortak çalışmaların yürütülmesi, 

 Meslekî eğitim almış olanların alanlarında istihdamlarının sağlanması, 

 İstihdam edilenlerin, uluslar arası standartlara ve performanslarına göre 

geliştirme ve uyum kurslarıyla eğitim düzeylerinin yükseltilmesi, 

 Meslekî ve teknik eğitim sürecinde teknolojinin etkin ve verimli kullanılarak 

eğitimin çağdaş, bilimsel ölçütlerde ve yüksek nitelikte sunulması, 

 Eğitim, üretim ve hizmette uluslar arası standartlara uyulması ve meslekî 

eğitimde belgelendirmenin özendirilmesi, 

 Eğitimin modüler programlarla yapılması, yaşam boyu öğrenim ve sürekli 

meslekî eğitimin bireylere benimsetilmesi, 

 Meslekî rehberliğin etkin olarak sürdürülmesi, teknolojik gelişmelerin sürekli 

olarak izlenmesi, 

 Her türlü iş ve işlemin elektronik ortamda yürütülmesi, izlenmesi ve 

saklanması, 
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 Meslekî ve teknik orta öğretim programları ile bu programların devamı 

niteliğindeki meslek yüksekokulları arasında program bütünlüğünün 

sağlanması (Meslekî Teknik Eğitim Yönetmeliği- Resmi Gazete, 

24804:03.07.2002). 

2.2.1. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME AİT VERİLER 

Gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarından biri de mesleki eğitimdir. 

Ülkemizde mesleki ve teknik eğitimle ilgili çeşitli eğitim politikaları geliştirilmiş, 

bunun sonucunda da mesleki eğitime olan ilgi artmıştır. Günümüzde de Meslekî ve 

Teknik Liseler farklı eğitim kademelerinde eğitim vermektedir.  Aşağıdaki tabloda bu 

okul türlerine ait okul, öğretmen, öğrenci ve derslik sayıları bulunmaktadır; 
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Eğitim Kademesi 
Okul-

Kurum 

Öğretmen 

Sayıları 

Öğrenci 

Sayısı 

Derslik 

Sayısı 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 

Toplamı 
6.204 135.502 2.269.651 59.549 

Mesleki ve Teknik Lise (Resmi) 6.078 133.321 2.007.128 58.356 

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 

Müdürlüğü 
5.061 109.215 1.614.837 44.609 

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 708 21.043 380.771 12.903 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
298 2.740 10.934 739 

Diğer Bakanlık ve Kur. Bağlı 

Meslek Lisesi (Konservatuar) 
11 323 586 105 

Özel Öğretim Kurumları Genel 

Müdürlüğü (Özel) 
126 2.181 17.854 1.103 

Açıköğretim Lisesi - - 244.669 - 

 

Tablo 2: 2012/2013 yılı Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Genel Müdürlüklere Göre 
Okul, Öğretmen, Öğrenci ve Derslik Sayıları (Milli Eğitim İstatistikleri 2012-2013) 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde “Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 

Müdürlüğü”ne bağlı olarak eğitim veren okul sayısının diğer müdürlüklere oranla 

daha fazla olduğu görülmektedir.  

Görüldüğü gibi Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nde okuyan 

öğrenci sayısı da oldukça yüksektir. Aşağıdaki tabloda Türkiye’de Mesleki ve Teknik 
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Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak eğitim verilen alanlar ve bu alanların 

öğrenci sayılarına ait bilgiler bulunmaktadır; 

ALAN ADI 
Öğrenci Sayıları 

Toplam Yüzde Erkek Yüzde Kız Yüzde 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 172239 16,48% 105032 60,98% 67207 39,02% 

ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 134451 12,86% 130727 97,23% 3724 2,77% 

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI 126187 12,07% 61281 48,56% 64906 51,44% 

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI 107639 10,30% 1020 0,95% 106619 99,05% 

MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI 58620 5,61% 56026 95,57% 2594 4,43% 

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI 49874 4,77% 21025 42,16% 28849 57,84% 

HEMŞİRELİK ALANI 39455 3,77% 7028 17,81% 32427 82,19% 

METAL TEKNOLOJİSİ ALANI 29841 2,85% 29825 99,95% 16 0,05% 

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI 27922 2,67% 2149 7,70% 25773 92,30% 

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI 23426 2,24% 23234 99,18% 192 0,82% 

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI 22382 2,14% 5692 25,43% 16690 74,57% 

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ATT DALI 17169 1,64% 7688 44,78% 9481 55,22% 

GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI 16091 1,54% 1393 8,66% 14698 91,34% 

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI 15562 1,49% 15467 99,39% 95 0,61% 

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI 14134 1,35% 10313 72,97% 3821 27,03% 

KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI 13473 1,29% 5654 41,97% 7819 58,03% 

MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI 13339 1,28% 12829 96,18% 510 3,82% 

TÜRKÇE MATEMATİK ALANI 11312 1,08% 4847 42,85% 6465 57,15% 

PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI 11112 1,06% 7017 63,15% 4095 36,85% 

KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI 11096 1,06% 6322 56,98% 4774 43,02% 

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI 10660 1,02% 623 5,84% 10037 94,16% 

DENİZCİLİK ALANI 7957 0,76% 7407 93,09% 550 6,91% 

SOSYAL BİLİMLER ALANI 7519 0,72% 4022 53,49% 3497 46,51% 

AHŞAP TEKNOLOJİSİ ALANI 7372 0,71% 7117 96,54% 255 3,46% 

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI 7112 0,68% 3092 43,48% 4020 56,52% 

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI 6754 0,65% 6489 96,08% 265 3,92% 

GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI 6606 0,63% 1770 26,79% 4836 73,21% 

ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI 6407 0,61% 87 1,36% 6320 98,64% 

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLER ALANI 5005 0,48% 639 12,77% 4366 87,23% 

FEN BİLİMLERİ ALANI 5003 0,48% 2166 43,29% 2837 56,71% 

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI 4564 0,44% 2609 57,16% 1955 42,84% 

ADALET ALANI 4225 0,40% 1887 44,66% 2338 55,34% 

RADYO TELEVİZYON ALANI 4054 0,39% 1422 35,08% 2632 64,92% 

HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI 3795 0,36% 2756 72,62% 1039 27,38% 
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SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ-TIBBİ SEKRETERLİK DALI 3435 0,33% 1155 33,62% 2280 66,38% 

TIBBI LAB. ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI 3392 0,32% 1404 41,39% 1988 58,61% 

GEMİ YAPIMI ALANI 2978 0,28% 2838 95,30% 140 4,70% 

ANESTEZİ-REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ 2833 0,27% 1035 36,53% 1798 63,47% 

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI 2816 0,27% 130 4,62% 2686 95,38% 

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI 2659 0,25% 1755 66,00% 904 34,00% 

RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI 2491 0,24% 1129 45,32% 1362 54,68% 

MATBAA ALANI 2453 0,23% 1694 69,06% 759 30,94% 

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ALANI 1796 0,17% 59 3,29% 1737 96,71% 

GAZETECİLİK ALANI 1656 0,16% 583 35,21% 1073 64,79% 

SANAT VE TASARIM ALANI 1582 0,15% 237 14,98% 1345 85,02% 

TARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI 1455 0,14% 1328 91,27% 127 8,73% 

DİŞ PROTEZ ALANI-DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ DALI 1384 0,13% 587 42,41% 797 57,59% 

HAYVAN SAĞLIĞI ALANI 1250 0,12% 1043 83,44% 207 16,56% 

PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI 1227 0,12% 1106 90,14% 121 9,86% 

RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI 1185 0,11% 1128 95,19% 57 4,81% 

İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN 1033 0,10% 558 54,02% 475 45,98% 

METALURJİ ALANI 991 0,09% 989 99,80% 2 0,20% 

UÇAK BAKIM ALANI 990 0,09% 952 96,16% 38 3,84% 

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI 968 0,09% 502 51,86% 466 48,14% 

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI 957 0,09% 347 36,26% 610 63,74% 

AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ ALANI 949 0,09% 532 56,06% 417 43,94% 

BAHÇECİLİK ALANI 549 0,05% 243 44,26% 306 55,74% 

LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI 470 0,04% 222 47,23% 248 52,77% 

İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ALANI 460 0,04% 387 84,13% 73 15,87% 

YABANCI DİL ALANI 338 0,03% 95 28,11% 243 71,89% 

ÇEVRE SAĞLIĞI ALANI-ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENLİĞİ DALI 329 0,03% 121 36,78% 208 63,22% 

EĞLENCE HİZMETLERİ ALANI 300 0,03% 169 56,33% 131 43,67% 

ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ ALANI-TEKNİSYENLİĞİ DALI 114 0,01% 48 42,11% 66 57,89% 

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI ALANI 51 0,00% 40 78,43% 11 21,57% 

GENEL TOPLAM 1045448 100,00% 579071 55,39% 466377 44,61% 

 

Tablo 3: Türkiye’de 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında Mesleki Ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Kurumlarda Eğitim Gören Öğrenci Sayıları 

(Milli Eğitim Bakanlığı) 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde Türkiye’de eğitim verilen alanlar arasında en 

yüksek pay, %16,48 oranla Bilişim Teknolojileri alanına aittir. İkinci sırada %12,86 



18 
 

oranlar Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanına aittir. Üçüncü sırada ise %12,07 oranla 

Muhasebe ve Finansman alanı yer almaktadır. Buradaki verilere dayanarak Bilişim 

Teknolojileri ile Muhasebe ve Finansman alanının, Mesleki ve Teknik eğitim 

açısından önemli bir konumu bulunmaktadır. 

2.2.2. EĞİTİM PROGRAMLARI TANITIMI 

Muhasebe Finansman alanı ve Bilişim Teknolojileri alanının mesleki ve teknik 

eğitimdeki öğrenci oranının oldukça yüksek olduğunu daha önce belirtmiştik. 

Çalışmanın bu bölümünde teknik ve mesleki ortaöğretim programlarından 

Muhasebe-Finans alanı ve Bilişim Teknolojileri alanı fayda maliyet analizine 

geçmeden önce incelenecektir. Bu bölümde, MEB tarafından yayınlanan MEGEP 

(Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) kapsamında 

hazırlanan Çerçeve Öğretim programlarında verilen bilgilere dayanarak alanların 

tanıtımı yapılmıştır. 

2.2.2.1. Muhasebe-Finansman Eğitim Programı 

Muhasebe ve finansman alanı işletmelerin kuruluşu,  faaliyetlerine ait 

belgeleri sınıflandırılma, kaydetme, dosyalama ve arşivleme işlemleri, raporlama, 

analiz etme,  dış ticaret mevzuatı, gümrük işlemleri,  finans ve borsa hizmetleri 

yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Bu eğitim 

programının amacı; Muhasebe ve finansman alanı altında yer alan mesleklerde 

sektörün ihtiyaçlarını karşılamak, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda 

gerekli mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesini 

sağlamaktır. 

Muhasebe ve Finansman alanı, tüm sektörlerin ortak ihtiyacı olan ve yasal 

zorunluluk taşıyan bir alandır. Bu sektörün önemini, özellikle kamu gelirlerinin 

belirlenmesi, iş gücü ve istihdamın şekillenmesi, işletmelerin genel durum analizleri, 

ekonomik ve teknolojik gelişmeler, finans sektörünün çeşitlenmesi vb. gelişmeler 
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artırmaktadır.  Ülkemizde işletmelerin hızlı bir şekilde değişim göstermesine paralel 

olarak daha kurumsal ve rekabetçi bir yapıyla sektörde yer almaları için mali ve 

finansal açıdan daha güçlü hâle gelmeleri gerekmektedir.  İşletmeler piyasalara 

ilişkin izlenimlerinin yanında kendi mali yapı ve finansal durumlarını analiz 

edebilmeyi istemektedir. Tüm sektörlerin gelişimine paralel olarak ihtiyaç duyduğu 

muhasebe ve finansman sektörü de değişim göstermekte ve bu alanda yetişmiş 

nitelikli meslek elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

2.2.2.1.1. Muhasebe Ve Finansman Alanında Eğitim Verilen Dal 

Programları 

Alan programının toplam eğitim süresi olarak, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı 

şeklinde planlama yapılmıştır. Muhasebe ve Finansman alanı öğrencileri 10. Sınıfta 

alan ortak eğitimi almaktadır. Daha sonra ilgi, yetenek ve isteklerine bağlı olarak; 

Bilgisayarlı Muhasebe, Dış Ticaret ve Ofis Hizmetleri ya da Finans ve Borsa 

Hizmetleri dallarından birini seçerek eğitimlerine devam etmektedir.  

Türkiye’de 2011-2012 eğitim öğretim yılına ait Muhasebe ve Finansman alanı 

toplam öğrenci sayılası aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

ALAN/DAL İSMİ TOPLAM KIZ ÖĞRENCİ ERKEK 

ÖĞRENCİ 
MUHASEBE-FİNANSMAN ALANI 127.556 63.070 64.486 

MUHASEBE-FİNANSMAN ALANI 52.433 25.895 26.538 

Bilgisayarlı Muhasebe 65.988 33.193 32.795 

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri 7.745 3.422 4.323 

Finans ve Borsa Hizmetleri 1.390 560 830 
 

Tablo 4: Türkiye’de 2011/2012 yılı Muhasebe ve Finansman Alanı Öğrenci Sayıları 
(Milli Eğitim Bakanlığı) 
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 Yukarıdaki tabloya bakıldığında Muhasebe ve Finansman alanını seçen erkek 

öğrenci sayısının, az bir fark ile kız öğrenci sayısından daha fazla olduğu 

görülmektedir. Ayrıca Muhasebe ve Finansman alanı öğrencilerinin %87,84’ü 

Bilgisayarlı Muhasebe dalında, %10,31’i Dış Ticaret Ofis Hizmetleri dalında, %1,85’i 

ise Finans ve Borsa Hizmetleri dalında eğitim görmektedir. Bu bölümde dal 

tanıtımları yapılacaktır. 

a. Bilgisayarlı Muhasebe  

Bilgisayarlı Muhasebe dalı; Muhasebenin gerektirdiği, ticari işletmelerin 

faaliyetlerine ait belgelerin sınıflandırma, kayıt, dosyalama ve arşivleme işlemlerini 

bilgisayar ortamında yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim 

verilen daldır. 

Bilgisayarlı muhasebe, mesleğin gerektirdiği yeterliklere sahip meslek 

elemanları yetiştirmeyi amaçlanmaktadır. 

b. Dış Ticaret Ofis Hizmetleri 

 Dış Ticaret Ofis Hizmetleri dalı, dış ticaret mesleğinin gerektirdiği hizmetleri 

yürütmek için ihtiyaç duyulan işlemleri takip etme ve dış ticaret muhasebe 

kayıtlarını tutma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen 

daldır. 

Dış ticaret ofis elemanlığı mesleğinin gerektirdiği yeterliklere sahip meslek 

elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

c. Finans Ve Borsa Hizmetleri  

Finans ve borsa hizmetleri dalı, elemanlığı mesleğinin gerektirdiği hizmetleri 

yürütmek için gerekli olan işlemleri ve sermaye piyasası kayıtlarını yapma 

yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. 
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Finans ve borsa hizmetleri elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek 

elemanları yetiştirmek amacıyla eğitim vermektedir. 

2.2.2.1.2. Muhasebe Ve Finansman Programın Kazanımları 

Programı tamamlayan öğrenci seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak; 

 Alanındaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir. 

 Muhasebe ve finansman alanının gerektirdiği temel yeterliklere sahip 

olabilecektir. 

 Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir. 

 Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir. 

 

2.2.2.1.3. İstihdam Alanları 

Muhasebe ve finansman alanından mezun olan öğrenciler,  seçtikleri 

dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; finans, muhasebe ve dış ticaret 

gibi ticari faaliyeti olan her türdeki kurum/kuruluşların muhasebe birimlerinde ve 

mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlik gibi unvanlar altında çalışabilirler. 

2.2.2.2. Bilişim Teknolojileri Eğitim Programı 

Bilişim teknolojileri alanı, bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım 

kurulumu ile ilgili eğitimin yanı sıra alanın altında yer alan ağ işletmenliği, bilgisayar 

teknik servisi, veritabanı programcılığı ve web programcılığı dallarının yeterliklerini 

kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Bilişim sektörü dünyada son 

elli yıldır varlığını sürdüren ancak günümüzde olağanüstü öneme sahip olan bir 

sektördür. Katma değeri oldukça yüksek olan bilişim sektörü, özellikle gelişmiş 

ülkelerde gözde sektörlerin başında gelmektedir. Ülkemizde işletmeler 

kurumsallaşma yolunda hızla ilerledikçe bilişim teknolojileri alanına olan ihtiyaç 
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daha da yüksek oranda artmaya başlamıştır. Bu sebeple bilişim teknolojileri alanında 

yeterlik sahibi olan kişilere çok ihtiyaç duyulmaktadır. Hâlen başka dallardan, 

mesleklerden insanlar bu alandaki ihtiyaca yönelmeye devam etmektedirler. Ancak 

doğru olan bu alanın içinde, temelden bu yeterliklere sahip insanlar yetiştirmektir. 

Gelecekte de bilişim teknolojileri, çalışma hayatının en önemli unsuru olmaya 

devam edecektir. Bu alanda yeterlik sahibi insanlar yetiştirmek ülkemizde bu 

sektörün gelişimi ve ilerlemesi için çok önemlidir. 

Bilişim teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet 

koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile 

bilişim teknolojileri sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini 

çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. 

Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk 

kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün 

geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır. Bilişim teknolojileri alanında yer 

alan dallarda, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda 

gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek 

amaçlanmaktadır. 

2.2.2.2.1. Bilişim Teknolojileri Dal Programları 

Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak 

planlanmıştır. Bilişim Teknolojileri alanı öğrencileri 10. Sınıfta alan ortak dersleri 

görmekte, daha sonra ilgi, istek ve yeteneklerine bağlı olarak Ağ İşletmenliği, 

Bilgisayar Teknik Servisi, Veri Tabanı Programcılığı ve Web Programcılığı dallarından 

birini seçmektedirler.  
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ALAN/DAL İSMİ TOPLAM KIZ ÖĞRENCİ ERKEK ÖĞRENCİ 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 175917 107874 68043 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 80645 49427 31218 

Ağ İşletmenliği 4991 3560 1431 

Bilgisayar Teknik Servisi 9809 7808 2001 

Veri Tabanı Programcılığı 19253 12754 6499 

Web Programcılığı 61219 34325 26894 

 

Tablo 5: Türkiye’de 2011/2012 yılı Bilişim Teknolojileri Alanı Öğrenci Sayıları (Milli 
Eğitim Bakanlığı) 

 Yukarıdaki tablo incelendiğinde Bilişim ve Teknoloji alanında eğitim gören 

öğrencilerin %61,32’ si kız, %38,68’i ise erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Eğitim 

verilen alan öğrencilerinin %64,26’sı Web Programcılığı, %20,21’i Veri Tabanı 

Programcılığı, %10,30’u Bilgisayar Teknik Servisi, %5,23’ü ise Ağ İşletmenliği dalında 

eğitim görmektedir. 

a. Ağ İşletmenliği Dalı  

 Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin 

kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları ve 

geniş ağ sistemleri yönetimine yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. 

Bu dalda verilen eğitimin amacı, bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım 

kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek 

sorunlar, çözüm yolları, geniş ağ sistemleri için yönlendirme ve yönlendirme 

yönetimi yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmektir. 
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b. Bilgisayar Teknik Servisi Dalı 

Bilgisayar sistemlerinin donanımı, yazılımı, kurulumu, bakım ve arıza giderme 

işlemleri ve bilgisayar ile kontrol edilebilen sistemler kurmaya yönelik eğitim ve 

öğretim verilen daldır. 

 Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımı, kurulumu, arıza giderme ve 

kontrol sistemleri devreleri yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları 

yetiştirmek amacıyla eğitim verilmektedir. 

c. Veritabanı Programcılığı Dalı  

 Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, veri tabanı ve 

programlama dilinin kurulumu, veri tabanının oluşturulması ve yönetimi, yazılım 

geliştirme, hata giderme, bakım ve yedek almaya yönelik eğitim ve öğretim verilen 

daldır. 

 Bu dalın eğitim ve öğretimde ulaşmak istediği hedef; bilgisayar sistemlerinin 

donanım ve yazılım kurulumu, veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu, veri 

tabanının oluşturulması ve yönetimi, yazılım geliştirme, hata giderme, bakım yapma, 

yedek alma yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiştirmektir. 

d. Web Programcılığı Dalı 

 Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin 

yanında, web sayfası tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web 

uygulamaları hazırlanmasına yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. 

 Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin 

yanında web sayfası tasarımı ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web 

uygulamaları hazırlama yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiştirmek amacıyla 

eğitim verilmektedir. 
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2.2.2.2.2. Öğrenci Kazanımları 

Programın sonunda seçtiği dal/mesleğe yönelik olarak hedeflenen öğrenci 

kazanımları şunlardır; 

 Genel kültüre yönelik bilgi ve becerileri kazanacaktır. 

 Ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen temel yeterlikleri kazanacaktır. 

 Alanın altında yer alan dallara ait temel yeterliklerine sahip olacaktır. 

 Dal/mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanacaktır. 

 Dal/mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanacaktır. 

2.2.2.2.3. İstihdam Alanları 

Bilişim teknolojileri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte 

kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; 

1. Ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma, 

kamu kurum ve kuruluşlarında, 

 

2. Bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında, kamu kurum ve 

kuruluşlarında, 

3. Kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve 

yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu 

kurum ve kuruluşlarında,  

 

4. Web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli 

programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan 

firma, kamu kurum ve kuruluşlarında vb. yerlerde çalışabilirler. 
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2.3. KAMUDA EĞİTİM FİNANSMANI 

Eğitim programlarının fayda-maliyet analizinden önce eğitimin finanse 

edilme yöntemlerini incelemekte fayda bulunmaktadır. Bu bölümde önce eğitimin 

finans yöntemleri tanıtılacak ve Türkiye’de eğitimin finans kaynakları tanıtılacaktır. 

Eğitim yarı kamusal bir maldır. Burada yer alan “yarı” sözcüğü esneklik 

kavramını ifade etmektedir. Eğitimin çıktılarının hem piyasa, hem de kamusal özellik 

göstermesi, içinde bulunulan durumun özelliğine göre geçişkenliğe sahip bir yapı 

sergilediğini göstermektedir(Temelli,2003). 

Bir toplumda eğitimi finanse etmek için kullanılan finansman modelinin 

değerlendirilmesinde üç ölçüt kullanılmaktadır:  

1- Eğitim olanaklarının ne ölçüde sunulabildiği (ülkede sunulan eğitim 

olanakları miktarı ölçüt olarak alınmaktadır), 

2- Eğitim için ayrılan kaynakların etkin olarak dağıtılıp dağıtılmadığı, 

3- Eğitim için ayrılan kaynakların eşitlikçi ve sosyal adalete uygun olarak 

dağıtılıp dağıtılmadığı(Benson, 1987, 423). 

Eğitim hizmetleri için yapılan harcamalar; gelirin yeniden dağılımında bir araç 

olması, iktisadi büyüme, kalkınma ve ekonomik istikrarın sağlanmasında fonksiyon 

üstlenmesi nedeniyle yatırım harcaması olarak da nitelendirilebilir. Ancak eğitim 

harcamaları, sağladığı kısa süreli faydalar nedeniyle de tüketim harcaması olarak 

nitelendirilmektedir (Ortaç, 2003). 

Eğitim hizmetlerinin yapısından kaynaklanan özellikler nedeniyle, diğer yarı 

kamusal mallarda olduğu gibi, hizmetin toplumdan gelecek bütün talepleri tüm 

ülkede karşılayacak düzeyde kamu kesimince üretilmesi zorunludur. Çünkü eğitim 

düzeyinin yükselmesi, iktisadi büyüme ve kalkınmayı artırarak, milli gelirde de aynı 

yönde bir gelişme sağlayacaktır. Ancak özel sektörün de başta yüksek öğretim olmak 
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üzere eğitim hizmeti sunması, eğitim hizmetinin niteliğinin yükseltilmesi açısından 

fayda sağlayacaktır(Karaarslan,2005). 

Eğitim finansmanında çeşitli yöntemler uygulanması mümkündür. Buna göre 

eğitim kamu tarafından, özel sektör tarafından ya da karma bir finansman kaynağı 

ile finanse edilebilmektedir. Aşağıdaki tabloda bu finansman türlerinin uygulama 

gerekçeleri ve uygulanırken karşılaşılan sınırlılıklar açıklanmıştır. 
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Finansman Yaklaşımları Temel Gerekçeleri Sınırlılıkları 

Eğitimde Kamu 

Finansmanı: Eğitimin 

parasal kaynakları, kamu 

yönetimi aracılığıyla 

vergilerden sağlanır. 

 

Fırsat ve olanak eşitliğini 

yükseltir. Dışsal kaynakları 

göz önüne alır. Eğitim ve 

işgücü piyasası 

hakkında bilgi edindirerek 

iyi kararlar alınmasının 

temelini oluşturur. 

Ölçek ekonomisine uygun 

eğitim planlaması 

yapılmasını kolaylaştırır 

Kamusal kaynaklar 

daraldığında eğitimde 

nitelik düşer. Sistemi 

sorgulama ve 

değerlendirme olanağı 

sunmaz. Bireysel tercihler 

dikkate alınmayabilir. 

Eğitimde Özel 

Finansman: Eğitimden 

yararlanan öğrenciler ve 

aileleri öğrenim fiyatını 

ödeyerek sisteme parasal 

kaynak sağlar. 

Bedel ödeme kullanımda 

etkiliği arttırır. Eğitim 

sürecini yargılama ve 

sorgulama olanağı verir. 

Bireysel tercihler dikkate 

alınır. 

Eğitimde eşitsizlikler artar. 

Bireysel yararlar odaklı 

eğitime yönelim başlar; 

dışsal yararlar ihmal edilir. 

Eğitimde Karma 

Finansman: Eğitime kamu 

kesiminin yanı sıra 

eğitimden yarar sağlayan 

öğrenciler ve ailelerin, 

işletmelerin ve gönüllü 

kuruluşların da parasal 

katkıları sağlanır. 

Eğitimden yararlanan tüm 

kesimlerin eğitime ilgi 

düzeylerini yükseltir. 

Bir kaynaktaki daralma, 

diğeri ile telafi edilerek 

nitelik düşürülmez. Hem 

etkinlik hem de eşitliğe 

katkıda bulunur. 

Hangi kesimin maliyetlere 

hangi düzeyde katkıda 

bulunacağının belirlenmesi 

güçtür. Bu sistemi kurma 

ve yönetme maliyetleri 

yüksektir. 

 

Tablo 6: Eğitimde Finansman Yaklaşımlarının Temel Gerekçeleri Ve Sınırlıkları 

 (Tural,2002) 
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Yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi eğitimin finansmanı için uygulanan farklı 

modeller ile bu modellerin uygulanma gerekçeleri ve sınırlılıkları bulunmaktadır.  

Gerek 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve gerekse 1739 sayılı Milli 

Eğitim Temel Kanunu, ortaöğretimin finansman kaynaklarına açık olarak yer 

vermemiştir. Ortaöğretime kaynak aktarmak üzere 3308 sayılı Mesleki Eğitim 

Kanunu ile Mesleki Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu oluşturulmuştur. Bu 

fondan elde edilen kaynaklar, özellikle mesleki ve teknik ortaöğretim finansmanında 

kullanılmasına rağmen oldukça düşük düzeydedir. Ortaöğretim kurumlarının okul 

binası, tesisler gibi büyük yatırım gerektiren ihtiyaçları Milli Eğitim Bakanlığı 

bütçesiyle karşılanmaktadır. Bu okullarda görevli öğretmenler, yöneticiler, 

öğreticiler ve idari personelin maaşları da yine Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 

karşılanmaktadır. Türkiye’de Ortaöğretimin başlıca finansman kaynakları; 

 Konsolide bütçeden ayrılan kaynaklar, 

 İl özel idareleri bütçesinden ayrılan kaynaklar, 

 Mesleki Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonundan ayrılan 

kaynaklar(3308 sayılı yasa gereğince), 

 Eğitime katkı payı(4306 sayılı yasa gereğince), 

 Döner sermaye işletmelerinden sağlanan gelirler, 

 Yurt dışı ülke ve kuruluşlarından sağlanan dış krediler, burslar, bağışlar ve 

bilimsel araştırma kredileri, 

 Halkın kişi ve kuruluşlar olarak eğitime katkıları, bağışlar, 

 Dernek gelirleri(okul yaptırma, onarım ve öğrenci koruma dernekleri vb) 

(Gümüş, Şişman,2012). 
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2.3.1. KONSOLİDE BÜTÇE İÇERİSİNDE YAPILAN EĞİTİM HARCAMALARI 

Eğitim harcamaları, kamu sektörü tarafından gerçekleştirilen en önemli 

harcamalardan biridir. Birçok gelişmiş ülkenin bütçesi incelendiğinde, büyüklük 

bakımından, savunma harcamalarından sonra ikinci sırada eğitim harcamalarının yer 

aldığı görülür. Bunun nedeni, eğitim faaliyetlerinin diğer alanların temel yapısını 

oluşturması ve iktisadi büyüme ile kalkınmanın belirleyici unsuru olmasıdır. Eğitim 

harcamaları tüm sosyal harcama grupları içinde konsolide bütçede nispi ağırlığı en 

fazla olan kalemi oluşturmaktadır. Sosyal nitelikteki toplam harcamaların yaklaşık 

%70-75’i eğitim harcamalarına ayrılmaktadır(Karaarslan,2005).  

EKO. 

KOD 
ÖDENEK TÜRÜ 

2012 Yılı Bütçe 

Kanunu Ödeneği 

2013 Yılı Bütçe 

Tasarısı 

2013 Yılı Bütçe 

Tasarısının 2012 

Yılı BÖ’ne Oranı 

2013 Yılı MEB 

Bütçe 

Dağılımı 

01 PERSONEL GİDERLERİ 27.707.909.190 32.983.039.000 19,04 69,44 

02 

SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMUNA DEVLET 

PRİMİ GİDERLERİ 

4.523.065.000 5.210.407.000 15,20 10,97 

03 
MAL VE HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 
3.073.901.000 3.952.716.000 28,59 8,32 

05 CARÎ TRANSFERLER 1.243.504.000 1.368.216.650 10,03 2,88 

06 SERMAYE GİDERLERİ 2.600.000.000 3.955.000.000 52,12 8,33 

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 21.000.000 27.000.000 28,57 0,06 

TOPLAM 39.169.379.190 47.496.378.650 21,26 100,00 

 

Tablo 7: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2013 Yılı MEB Bütçe Tasarısının 2012 Yılı 
Bütçe Kanunu Ödeneğine Oranı  

(2013 Bütçe Sunusu)     
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Yukarıdaki tablo incelendiğinde; 2012 yılı bütçesinden Milli Eğitime ayrılan 

gider kalemleri arasında en büyük payın %70,73 oranı ile personel giderlerine 

ayrıldığı, bu kalemi takiben Sosyal Güvenlik Primlerinin %11,54 oranı ile ikinci sırayı 

aldığı, en az harcama yapılan kalemin ise %5 oranı ile Sermaye Transferleri olduğu 

gözlemlenmiştir. 2013 yılı tahmini bütçesinde 2012 yılına oranla %21,26 artış 

beklentisi vardır. Bu artışta en büyük değişim % 52,12 ile Sermaye Giderleri 

kaleminde gerçekleşmesi beklendiği, en küçük değişimin ise % 10,03 oranla Cari 

Transferlerde gerçeklemesi beklendiği görülmüştür. Tablodaki, gerçekleşen 2012 yılı 

bütçesinde ve tahmini 2013 yılı bütçesindeki TL bazında rakamları ve yüzdelik 

değişim dilimlerini daha sağlıklı ve realist olarak yorumlayabilmek adına 2012 yılında 

açıklanan % 6,16’lık enflasyon oranını göz önünde bulundurmak, tabloyu daha 

efektif kılacaktır. 

 Aşağıdaki tabloda yıllar itibariyle Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, Merkezi Yönetim 

Bütçesi ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçe rakamları verilmiştir. 

Yıllar GSYH 
Konsolide Bütçe/Merkezi 

Yönetim Bütçesi 
Meb Bütçesi 

MEB BÜTÇESİNİN 

GSYH’ya 

Oranı 

Kon./Merkezi 

Yönetim Büt. 

Oranı 

% % 

2007 843.178.421.000 204.988.545.572 21.355.634.000 2,53 10,42 

2008 950.534.251.000 222.553.216.800 22.915.565.000 2,41 10,30 

2009 952.558.579.000 262.217.866.000 27.446.778.095 2,88 10,47 

2010 1.098.799.348.000 286.981.303.810 28.237.412.000 2,57 9,84 

2011 1.298.062.004.000 312.572.607.330 34.112.163.000 2,63 10,91 

2012 1.435.000.000.000 350.898.317.817 39.169.379.190 2,73 11,16 

2013 1.571.000.000.000 403.988.000.000 47.496.378.650 3,02 11,76 
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Tablo 8: Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Tasarısının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ile Konsolide 
Bütçeye Oranları (2013 Bütçe Sunusu) 

 Milli Eğitim Bütçesinin, Gayri Sayfi Yurtiçi Hasıla ve Merkezi Yönetim 

Bütçesine oranı incelendiğinde, 2008 ve 2010 yıllarında Milli Eğitim payının düşüş 

gösterdiği fakat takip eden diğer yıllarda periyodik bir artış olduğu ve tahmini 2013 

bütçesinde bu tutarlı artışın devamının beklendiği gözlemlenmiştir. 

2.3.2. MESLEKİ EĞİTİMİ GELİŞTİRME VE YAYGINLAŞTIRMA FONUNDAN 

AYRILAN KAYNAKLAR 

Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu, 1986 

yılında yürürlüğe giren 3308 Sayılı Kanun ile kurulmuştur.  Bu kanunda fonun 

kuruluş amacı; “Örgün, çıraklık ve yaygın eğitim yoluyla meslekî ve teknik eğitimin 

yaygınlaştırılması, yetiştirilen insan gücünün sayı ve kalite olarak artırılması, çıraklık 

eğitimi dahil örgün ve yaygın meslekî ve teknik eğitimin bütün olarak desteklenip 

geliştirilmesi, meslekî ve teknik alanda iş öncesi ve hizmet içi eğitim programlarının 

kamu ve özel bütün iş yerlerinde verimliliği artırıcı ilkeler gözetilerek yürütülmesini 

sağlamak.” şeklinde belirtilmiştir. (Kılıç, 2004) 

2012 yılı Mesleki Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma fonundan ayrılan 

kaynaklar aşağıda verilmiştir; 
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TERTİPLER  TOPLAM ÖDENEK HARCAMA 

Personel Giderleri 14.687.138,13 3.957.579,18 

Tüketime Yönelik Mal ve 

Malzeme Alımları 
21.020.880,74 6.672.013,97 

Yolluklar 7.549.120,79 2.589.652,10 

Hizmet Alımları 1.750.000,00 194.107,14 

Menkul Mal, Bakım ve Onarım 

Giderleri 
150.848,00 111.401,20 

Sermaye Giderleri Mamul Mal 

Alımları 
40.038.901,62 9.255.843,03 

TOPLAM 85.196.889,28 22.780.596,62 

 

Tablo 9: 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Gereğince Mesleki Eğitimi Geliştirme ve 
Yaygınlaştırma Faaliyetlerinin Desteklenmesi İçin Yapılan 2012 Yılı Harcamaları 

(2013 Bütçe Sunusu) 

 Tablo incelenerek fondaki toplam ödenek ile gerçekleşen harcamalar 

kıyaslandığında çeşitli nedenlerden dolayı sadece % 26,73 oranında harcama 

yapıldığı en çok dikkati çeken husustur. Bunun dışında en yüksek harcamanın 

%40,63 oranla “Sermaye Giderleri Mamul ve Mal Alımları” kalemi için 

gerçekleştirildiği görülmüştür. 

2.3.3. HALKIN VE İL ÖZEL İDARELERİNİN EĞİTİME KATKILARI 

Eğitim için gerçekleşen harcamaların büyük bölümü MEB’e ayrılan bütçe payı 

ile karşılanmakta, bunun yanı sıra halkın ve özel idarelerin de eğitime ekonomik 

açıdan katkısı bulunmaktadır.  
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Aşağıdaki tabloda 2013 yılı bütçe sunusundan alınan halkın ve özel idarelerin 

eğitime katkısına ait veriler bulunmaktadır. 

YIL 

HALK KATKISI ÖZEL İDARE KATKISI 

SAĞLANDIĞI 

YIL TUTARI 

DPT 2010 YILI 

DEFLATÖRÜNE 

ORANI 

SAĞLANDIĞI 

YIL TUTARI 

DPT 2010 YILI 

DEFLATÖRÜNE 

ORANI 

2009 118.167.971 118.167.971 528.693.606 528.693.606 

2010 115.647.348 115.647.348 467.359.930 467.359.930 

2011 142.916.205 142.916.205 602.975.259 602.975.259 

2012 134.981.052 134.981.052 633.835.580 633.835.580 

 

Tablo 10: Halkın ve Özel İdarelerin Eğitime Sağladığı Katkılar 

(2013 Bütçe Sunusu) 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde halk katkısı bağış kaynaklı olduğu için yıl bazlı 

düzenli bir artış ya da azalış gözlemlenmemiştir. Ayrıca Özel İdare katkısının halk 

katkısına oranla çok daha fazla olduğu görülmektedir. 
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2.4. FAYDA-MALİYET ANALİZİ 

Gerçekleştirilen tüm yatırımlar, daha fazla üretim ya da gelir sağlayarak 

gelecekte elde edilecek olan kazançlar için bugünkü tüketimden vazgeçilerek 

yapılmaktadır. Fayda- maliyet analizi de, bugünkü katlanılması gereken maliyetler ile 

gelecekte elde edilecek faydanın hesaplanması ile ilgilidir (Küçük, 2005). Fayda-

maliyet analizi; “birbirinden farklı yatırım alternatifleri arasında ekonomik açıdan 

getirisi en yüksek olanı tespit edebilmek için, yatırımların gerektirdiği tüm 

maliyetlerin ve sağlayacakları tüm faydaların parasal değerlerle ifade edilmesi ve 

sonrasında, sistematik olarak karşılaştırılması ve aralarından en optimal olanın 

tercih edilmesi” olarak tanımlanabilir(Işık, 2005). 

2.4.1. KAMU KESİMİNDE KAYNAKLARIN ETKİN KULLANIMININ ÖNEMİ VE 

FAYDA-MALİYET ANALİZİ 

Fayda-maliyet analizi kamu kesimi açısından ele alındığında kamu 

harcamalarına ilişkin bir karar verme tekniği olarak ifade edilmektedir. Bir anlamda 

kamu harcamalarına ilişkin siyasal kararı verecek kişiye yardım etmek amacında olan 

çözümsel bir süreçtir. Bu analiz özellikle bütçeleme sürecinin rasyonelleştirilmesi 

açısından büyük önem taşır (Tokatlıoğlu, 2005). Kamu hizmetleri için talep veya bu 

hizmetlerin faydası veri olarak alındığında, kaynakların bu hizmetlerin üretiminde en 

yüksek verimi sağlayacak şekilde ya da toplum için en yüksek faydayı yaratacak 

biçimde kullanılması gerekir. Kamu yatırımları ekonomiye gelecekteki bir dönem için 

hizmet akımı sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Bu hizmet akımının faydaları 

(doğrudan ve dolaylı faydalar olarak) tahmin edilmelidir. Gelecekte çeşitli 

dönemlerde elde edilecek faydaların ve maliyetlerin kıyaslanabilir hale getirilmesi 

için uygun bir iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerlerini bulmak 

gerekir(Bulutoğlu, 1977). 

Yatırımlarla gerçekleştirilen hizmet alanlarının faydalarının bir bütün içinde 

ölçülebilmesi ve analiz edilebilmesi son derece önemli ve üzerinde dikkatle 
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durulması gereken bir konudur. Gelişen modern teknolojiye bağlı olarak üretim ve 

tüketim alanlarının verimlilik ve etkenliğinin bilinmesi, incelenmesi gerekmektedir. 

Bir yandan üretim kapasitesi ile tüketim arasında fonksiyonel ilişki kurulurken, diğer 

yandan onların etkin kullanımlarının maliyetleri ile birlikte iktisadi analizleri esas 

olmaktadır (Alpaslan,1977). 

Etkinlik, belirli bir üretim sürecindeki girdiler ile çıktılar arasındaki bağlantıyla 

ilgili bir kavramdır. Ekonomik hayatta sahip olunan kıt üretim faktörlerinin en etkin 

şekilde kullanımı, sınırsız özel ve kamusal ihtiyaçlar arasında optimum dağılımı, 

toplumsal açıdan sosyal ve ekonomik refahın maksimize edilebilmesi açısından son 

derece önemlidir. Öyleyse her iki kesim arasında(kamu-özel) kıt kaynakları, sınırsız 

ihtiyaçlara tahsisi ederken bir takım ölçütlerin kullanılması zorunlu olmaktadır. 

Özel kesimde piyasa ve fiyat mekanizması yoluyla bu tahsisat 

gerçekleştirilirken, kamu kesiminde mekanizma daha farklı işletilmektedir. Bilindiği 

gibi kamusal kaynakların, kamusal ihtiyaçların üretimine tahsisinde, toplumu 

oluşturan bireylerin tercihleri ön plana çıkmaktadır. Ancak bu tercihlerin 

değerlendirilmesi yanında, bu tercihleri ve alternatif fırsat maliyetlerini 

değerlendirecek bir takım ekonomik analiz tekniklerinin kullanımı büyük önem taşır. 

Öyle ki fayda-maliyet analizi gibi bir takım ölçütlerin kullanımı yoluyla kamu 

kaynaklarının etkin kullanımı olanaklı olmaktadır (Şenatalar, 1972). 

2.4.2. FAYDA-MALİYET ANALİZİNİN UYGULAMA ALANLARI 

Kamu kesiminde etkinlik analizlerinin uygulanabilirliği, arz edilecek kamusal 

malın niteliği ile yakından ilgilidir. Sözgelimi tam kamusal mal olarak da ifade edilen 

savunma, güvenlik ve adalet hizmetleri ile ilgili fayda ve maliyetlerin parasal 

değerlerle ifade edilebilmesi çok güç hatta çoğu zaman olanaksızdır. Ancak yarı 

kamusal mal ve hizmetlerin, devlet tarafından üretilen özel mal ve hizmetlerin ve 

merit mallar olarak ifade edilen erdemli mal ve hizmetlerin, üretim özelliklerinin 

piyasaya uygun olması dolayısıyla bunlardan elde edilecek fayda ve maliyetlerin 
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parasal değerlerle ifadesi daha kolay olacaktır. Ancak bu durum her zaman çok 

belirleyici olmamaktadır(Tokatlıoğlu, 2005, Nash, 1993). 

Fayda-maliyet analizlerinin en çok uygulandığı alan olan su kaynaklarının 

geliştirilmesi, elektrik enerjisi üretimi, tarımsal ürünlerin sulaması, taşkından 

korunma, içme suyu kaynaklarını arttırma gibi çevresel, tarımsal ve enerji 

ihtiyaçlarını giderecek bir takım farklı dışsal faydaları bir arada içermektedir. Bunun 

yanında alan kullanımı ve şehircilik projelerine bu analizlerin uygulanması kamu 

yararı açısından özel önem taşımaktadır(Bulutoğlu, 1977). Fayda-maliyet 

analizlerinin uygulama alanlarından biri de beşeri sermaye yatırımlarıdır. Beşeri 

sermaye teorisi; okul eğitimi, hizmet içi eğitim, iç ve dış göç, sağlık, ve ekonomik 

bilgi edinme konularında yapılan harcamaların incelenmesini üstlenen ve analitik 

bütünlüğü olduğu iddia edilen teorik çerçevedir (Schultz, 1968; Akalın, 2000). 

Beşeri sermaye harcamalarından kabul edilen eğitim yatırımlarına fayda-

maliyet analizleri sıklıkla uygulanmaktadır. Eğitim alanında fayda-maliyet analizinin 

mikro boyutu, farklı eğitim düzeylerinin(ilk, orta ve yükseköğretim v.b) veya 

mesleklerin getiri oranlarının bulunmasına yöneliktir. Bireyler tercih edecekleri 

eğitim düzeyinin kendilerine sağlayacağı(maaş, ücret, yan ödemeler v.b) getiriler ile 

karşılaşacakları maliyetleri(özellikle orta öğretim sonrası yükseköğretim tercihini 

kullanmakla eğitim alınan süre boyunca uğrayacakları iş kaybı bir fırsat maliyeti 

olarak değerlendirilebilir) göz önünde bulundurarak bireysel eğitim tercihlerini 

oluşturabilirler. Analizin makro boyutu ise kamu bütçesinde eğitim için ayrılacak 

kaynakların belirlenmesi ve ülkenin eğitim planlamasının etkin bir şekilde 

yapılabilmesi amacını gütmektedir (Drummond,1993). 
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2.4.3. FAYDA MALİYET ANALİZİ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 

Herhangi bir proje ya da programa ait fayda maliyet analizi hesaplanırken 

kullanılan çeşitli ölçütler ve yöntemler vardır. 

 Geliştirilen proje değerleme ölçütleri, paranın zaman değerini dikkate 

almayan ya da paranın zaman değerini dikkate alan ölçütler olarak iki gruba ayırmak 

mümkündür. Paranın zaman değeri, belli bir faiz ya da iskonto oranı dikkate 

alınarak, paranın belli bir zaman içerisinde elde edildiği ya da harcandığı dönemlere 

göre değişik değerlerde kabul edilmesidir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce 

yatırımcının, yatırım için yapacağı harcamalar ile tesisin faydalı ömrü içinde 

yaratacağı parasal gelirler karşılaştırıldığında, yatırım yapılabilmesi için gelirler 

lehine pozitif bir fark olmalıdır. Paranın zaman değerini dikkate alan ölçütlerin 

kullanılmasının nedeni karşılaştırmanın anlamlı ve mantıksal olabilmesi için 

harcamaların ve gelirlerin aynı zaman düzeyine getirilmiş değerler olması 

gereğidir(Suiçmez, 1990). 

 Bu bölümde paranın zaman değerinde oluşan değişimleri dikkate almayan 

yöntemlerden; Basit karlılık oranı ve Geri Ödeme Süresi yöntemleri, paranın zaman 

değerini dikkate alarak işlem yapılan yöntemlerden ise; Net Bugünkü Değer, Fayda 

Maliyet Oranı ve İçsel Getiri Haddi yöntemleri incelenecektir. Bu ölçütlerinin tamamı 

aynı projeyi optimal göstermeyebilir. Uygun proje sıralamaları kullanılan değerleme 

ölçütlerine bağlı olarak değişim gösterebilir (Peters, 1979). 

Aşağıdaki tabloda ülkemizde yapılan bir takım fayda-maliyet analizi 

çalışmaları ve kullanılan yöntemler verilmiştir. 
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ARAŞTIRMA KONUSU KULLANILAN YÖNTEM 

Eğitim Yatırımlarının Getirisi: Anadolu 

Üniversitesinin Sosyal Bilimler Alanında 

Eğitim Veren Fakülte Mezunlarına Yönelik 

Bir Araştırma 

İç Getiri Oranı Yöntemi 

İlköğretimde Fayda-Maliyet Analizi Fayda Maliyet Oranı  

Bütçeleme Sürecinin Rasyonelleştirilmesi: 

Kamu Harcamalarında Etkinlik Sağlama 

Yöntemi Olarak Fayda-Maliyet Analizi 

Net Bugünkü Değer Yöntemi 

 

Tablo 11: Fayda-Maliyet Analizi Çalışma Örnekleri 

 

2.4.3.1. BASİT KARLILIK ORANI YÖNTEMİ 

Proje değerleme ölçütlerinden kullanımı en basit olanı, “fayda maliyeti en 

çok” olan projenin seçilmesine imkan veren “Basit Karlılık Oranı” yöntemidir  

(Batırel, 1982). Basit Karlılık Oranı (BKO); bir yatırımdan beklenen yıllık karın (P), 

toplam ilk yatırım tutarına (I) olan oranı olarak ifade edilir. Yani;  

 şeklinde hesaplanır (Tokatlıoğlu,2005). 

 Projenin ilk yatırım bedelinin finanse edilmesinde yabancı kaynak kullanılmış 

ise, normal yıldaki faiz giderleri (F) net kara eklenmelidir. Bu durumda toplam 

sermaye (özkaynak+borç) açısından BKO; 
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            şeklinde hesaplanır.  

 Projenin finanse edilmesinde kullanılan öz kaynaklar (Q) için Basit karlılık 

oranı şöyle hesaplanmaktadır; 

           şeklinde hesaplanır (Tokatlıoğlu,2005). 

 Basit Karlılık Oranı ölçütüne göre bir yatırım projesi değerlendirmesi şöyle 

yapılmaktadır. Hesaplanan basit karlılık oranı, yatırımcının beklediği karlılık 

oranından büyük ise, bu durumda yatırım projesi kabul edilecek, aksi durumda ise 

ilgili yatırım projesi reddedilecektir. Birden fazla projenin seçilmesi gereken 

durumlarda, yatırımcının belirlediği karlılığı sağlamak koşulu ile basit karlılık oranı en 

yüksek olan proje seçilecektir (Sarıaslan, 1994). 

2.4.3.2. GERİ ÖDEME SÜRESİ YÖNTEMİ 

Fayda maliyet analizi açısından geri ödeme yöntemi; "Bir sermaye 

harcamasının geri ödeme dönemi, harcamanın sağladığı çıkarın kaç dönem sonra 

katlanılan ilk fon çıkısına eşit olacağını gösteren zaman süreci" seklinde 

tanımlanabilir(Gönenli, 1968). Geri ödeme süresi, bir yatırım projesinin net kar 

olarak ölçülmüş faydalar yoluyla, toplam yatırım tutarının tamamının ödenmesi için 

gerekli olan süredir. Bu nedenle geri ödeme süresi, bir projenin kendi toplam 

yatırımını ödemesi için ne kadar süre için net karını biriktirmesi gerektiğini ifade 

eder.  

Geri ödeme süresi yöntemine göre bir projenin değerlendirilmesi şöyle 

yapılmaktadır; 

( ) ≤ ( ) ise proje kabul edilir. 
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Açıklamak gerekirse; hesaplanan geri ödeme süresi ( ), yatırımcının 

istediği yıl ( ) kadar ya da daha az ise yatırım projesi kabul edilir, aksi durumda 

proje reddedilir. Birden çok yatırım projesi bu ölçüte göre değerlendirildiğinde, 

yatırımcının istediği yıl sayısını sağlamak şartı ile ilk yatırım tutarını en kısa sürede 

ödeyen proje tercih edilir ( Tokatlıoğlu,2005). 

2.4.3.3. NET BUGÜNKÜ DEĞER YÖNTEMİ 

Beşeri sermaye yatırımlarının ortak özelliği, maliyetlerinin bugün 

gerçekleştirilmesine karşın, getirilerinin gelecekte ortaya çıkmasıdır. Oysa bir yatırım 

kararı verirken getiri ve maliyetlerin eş zamanlı bilinmesi, yatırımın kârlılığı ve 

verimliliği için önemlidir. Bunun sağlanması için, sermaye yatırımlarına ilişkin nakit 

çıkışları ile gelecekte beklenen nakit girişlerinin bugünkü değerleri hesaplanır. 

Yatırımlarda net bugünkü değer ile faiz oranları arasında negatif bir ilişki vardır ve 

ekonomide faiz oranlar artarsa, Net Bugünkü Değer azalacaktır (Altay, 2005). 

Yatırımın net bugünkü değeri (NBD), belli bir iskonto oranına göre 

indirgenmiş gelirlerin toplamı ile indirgenmiş giderlerinin toplamı arasındaki fark 

olarak açıklanmaktadır (Tokatlıoğlu,2005). 

Bu yöntemin kullanışı üç şekilde olabilir: 

a. Bugünkü değere getirilmiş maliyetler, getirilmiş faydalardan küçük ise proje 

seçilir. 

b. Eğer, birden çok proje varsa ve maliyetlerde projelerde birbirinden farklı ise, 

rakamlar mutlak rakam olduğundan verimli projenin hangisi olduğu 

hususunda karar vermek gerekmektedir. Çeşitli faydaların bugünkü değeri, 

çeşitli maliyetlerin bugünkü değerine oranlandığında oran birimi aşıyorsa 

projenin uygulanmasına karar verilir. Bu durumda fayda maliyet oranı hangi 

projede birimden daha yüksekse o proje seçilir, 
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c. Bugünkü değerle proje seçiminde bir diğer usulde şudur: Eğer faydalar 

akımının yıllık sabit gelir akımına getirilmiş cinsten değeri, maliyetlerin sabit 

akımına getirilmiş cinsten değerini aşarsa proje seçilir. Bu usulde de proje 

seçimine karar verirken, yıllık gelir akımı, yıllık maliyet akımına oranlanır ve 

oranın en yüksek olduğu değer seçilir. 

Açıktır ki, burada açıklanmaya çalışılan üç usul de aynı değerin farklı 

şekillerde ölçülmesi söz konusudur. Üç usulle de ölçülme yapılırsa aynı proje 

en verimli proje olarak belirlenir (Karaaslan,2003). 

Aşağıdaki formülde Net Bugünkü Değer hesaplanmaktadır. Formülde “F” 

faydayı; “M” maliyeti, “r” ise iskonto oranı ya da paranın zaman değerini ifade 

etmektedir. 

 

 

     Ya da 

 

  Burada kullanılan iskonto oranı çok önemli bir faktör olarak görülmektedir. 

İskonto oranı eğitim için kullanılacak fonların fırsat maliyetini temsil etmektedir. 

Kişisel olarak bu oran farklılıklar gösterirken, eğitim yatırımının sosyal getirisinin 

hesabında da bu oran farklı olabilir. Eğitim yatırımının analizi belirlenirken analize, 

sosyal ve kişisel getiri farklılığının yansıtılması gerekir. Eğitim getirilerinin vergiden 

önceki miktarı, sosyal getiriler olarak ifade edilirken, ayrıca kişisel ya da bireysel 

getiriler, vergi ve benzeri yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra kalan bakiye 

olarak tanımlanır(Gümüş, Şişman, 2012). 
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2.4.3.4. FAYDA MALİYET ORANI YÖNTEMİ 

 Fayda maliyet oranı, belli bir faiz oranına göre indirim uygulanmış 

gelecekteki kazancın, indirim uygulanmış maliyetine oranını ölçmektedir(Serin, N, 

1972). Fayda maliyet oranı iki şekilde uygulanmaktadır. Birinci yönteme göre, bir 

projenin ortaya çıkabilecek fayda ve maliyetlerinin arasındaki fark alınmaktadır. 

Alınan fark sonucunda eğer fayda maliyetten büyük ise projenin verimli olduğu 

sonucuna ulaşılmaktadır. İkinci yöntemde ise, toplam faydanın toplam maliyete 

oranı alınmaktadır. Buradan hareketle projenin fayda ve maliyetlerinin bugünkü 

değerlerinin toplamları hesaplanmakta ve faydaların bugünkü değerlerinin 

toplamının, maliyetlerin bugünkü değerleri toplamına oranı bulunmaktadır 

(Hesapçıoğlu M, 1994). 

 

 

 

Burada önemli olan husus, ele alınan yatırım projesinin getirileriyle 

maliyetlerinin ortaya çıktığı yıl sayılarının eşit olmasının gerekmemesidir. Fayda 

maliyet oranı, kişisel fayda maliyet oranı ve sosyal fayda maliyet oranı olarak 

hesaplanabilir. Elde edilen sonuç, 1’den büyük olması halinde proje kabul edilir. 

Birden fazla projenin söz konusu olduğu ve sadece tek proje için seçim yapılması 

gerekli olursa, fayda maliyet oranının en yüksek olduğu proje seçilmelidir(Şişman, 

Gümüş,2012). 
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2.4.3.5. İÇSEL GETİRİ HADDİ YÖNTEMİ 

Bir yatırımın gelir getirme ömrü boyunca sağlayacağı tüm nakit girişlerini 

bugünkü yatırım tutarının değerine eşitleyen iskonto haddi, “iskonto oranı” olarak 

bilinmektedir. Bu iskonto oranına “İç Getiri Oranı” denir. Başta eğitim olmak üzere 

diğer benzer sosyal amaçlı yatırımların değerlendirilmesinde bireysel ve toplumsal 

kazançların ölçülmesinde önemli bir yatırım ölçütü olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Altay,2005). 

“İçsel getiri oranı”, yatırımın karlılık ömrü süresince sağlayacağı faydaların 

bugünkü değerini, yatırım tutarının bugünkü değerine eşitleyen iskonto oranı olarak 

tanımlanmaktadır (Küçük, Gülten, 2005). İçsel getiri oranı, gelir farklılıklarının 

eğitimden kaynaklandığı varsayımı ile ortaya çıkmıştır. Bu varsayıma göre içsel getiri 

oranı, eğitimli kişilerin kazançlarının, eğitim görmeyen kişilerin kazançlarından daha 

yüksek olduğu görüşünü doğrulamak için yapılan çalışmalardan oluşur (Yumuşak, 

2000). 

Eğitimin getiri oranı, kişinin eğitim için yapmış olduğu yatırımlardan dolayı 

elde ettiği gelirlerin bugünkü değerinin toplamını yapmış olduğu eğitim 

harcamalarının tutarına eşitleyen iskonto oranıdır(Küçük, Gülten, 2005). İçsel getiri 

haddi yöntemi, net bugünkü değeri sıfıra eşitleyen getiri oranıdır. Buna göre içsel 

getiri haddi oranı şu şekilde hesaplanmaktadır; 

 

 

 

Bu denklemi sıfıra eşitleyen değere “ ” ifadesi verilmiştir. Bu değer eğitim 

yatırımı için kullanılan fonların fırsat maliyetini yansıtan maliyet oranıyla 

karşılaştırılır. Eğer içsel getiri haddi , fonların fırsat maliyetinden büyük ise proje 
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kabul edilmeli, aksi halde proje reddedilmelidir. Birden fazla alternatif eğitim 

yatırımı mevcut ise içsel getiri haddi en yüksek olan tercih edilmelidir(Şişman, 

Gümüş,2012). 

Bireysel getirilerin hesaplanmasında vergi sonrası kazançlar kullanılırken, 

sosyal getirilerin hesaplanmasında vergi öncesi kazançlar esas alınmaktadır. Vergi 

öncesi ve vergi sonrası kazançların kullanılması getiri oranı hesaplamalarında çok 

büyük fark yaratmamakla beraber, sosyal getiri oranı bireysel getiri oranına göre çok 

daha düşük çıkmaktadır. Bunun nedeni ise eğitimin doğrudan maliyetlerinden 

kaynaklanmaktadır(Tunç, 1997). 

2.4.4. FAYDA KAVRAMI 

Fayda, üretilen mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğine 

denir.  Başka bir ifadeyle, malın kullanılarak ihtiyacı gidermesi dolayısıyla bireyde 

hissedilen mutluluk, zevk, doyum ya da tatmin, fayda olarak tanımlanır(Erdal, 

Gümüş.2012).  

Belirli bir faaliyette fayda hesaplamasının elemanlarını toplum, birey ve 

devlet yönünden şu şekilde sıralayabiliriz:  

Toplum Yönünden Fayda: 

1. Programa katılanların gelirlerindeki artış, 

2. Diğer gelirlerdeki artış (Toplam vergiler), 

a. Ek faydalar için ödemede bulunmak, 

b. Öteki kaynakların daha verimli olmasından dolayı ödeme, 

c. Gelecek kuşağın daha iyi eğitilmesinin sağlanması için verimlilik artısı 

nedeniyle ödemede bulunmak, 

d. Daha önce işsiz kalanların programa katılımlarında boş olan işlere 

girmeleri sonucu olarak (emici etki) ödemede bulunmaları. 
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3. Transfer ödemesi programlarının yönetim masraflarındaki azalma. 

a. İşsizlik idaresi, 

b. İstihdam hizmeti, 

c. Refah programının ifadesi. 

4. Toplumda kusurlu yurttaşlıktan meydana gelen maliyetlerin azaltılması, 

a. Ekonomik kayıplar, 

b. Suç kontrol sistemi. 

Bireysel Yönden Faydalar: 

1. Bireysel yönden kazançlardaki artış (net vergiler), 

2. Gelir artısından dolayı ek faydalar. 

Devlet Yönünden Faydalar: 

1. Vergilerdeki artış 

a. İştirakçilerden, 

b. Diğerlerinden. 

2. Masraflardaki azalma, 

a. İssizlik sigortası gibi (JESSUA, Xavier, 1968). 

2.4.4.1. EĞİTİMDE FAYDA  

Eğitimin sağladığı fayda, gelir ya da kazançları çok farklı şekillerde 

sınıflandırmak mümkündür. Ancak, bütün faydaları ölçmek ya da tanımlamak 

oldukça zordur. Bunun nedeni, eğitimin niteliğiyle ilgilidir. Eğitimin getirileri, gerek 

eğitim alırken, gerekse eğitim tamamlandıktan sonra ortaya çıkabilir ve süreklilik 

gösterir (Gümüş, Şişman,2012). 

Eğitimin getirilerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir:  

 Eğitim araştırmalarına bağlı olarak oluşan faydalar, 
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 Yeteneklerin keşfedilmesi ya da yeteneklerin oluşumuna sağlanan katkılar, 

 İş fırsatlarındaki değişime karşı insanların durumlarını değiştirmek, yeni 

duruma uyum sağlama kapasitesindeki artış, 

 Öğretmen hazırlama, 

 Sürdürülebilir ekonomik büyüme için gerekli insan gücü yetiştirme 

(Schultz,1963). 

Eğitimin sağladığı yararları; Eğitimin doğrudan faydaları, eğitimin dolaylı 

faydaları, eğitimin para dışı getirileri, eğitimin dışsallıkları, eğitimin toplumsal ve 

kişisel getirileri olarak sınıflandırmak mümkündür. 

2.4.4.1.1. Eğitimin Doğrudan Faydaları 

Doğrudan faydalar, proje ürünlerini ilk elde bizzat kullanan bireylere yaydığı 

faydalar doğrudan faydalar olarak tanımlanmaktadır. Bireylerin bunun karşılığında 

ödemeye razı oldukları fiyat, bu fayda düzeyini gösterir. Bu fayda türüne “asli” veya 

“birincil fayda” da denilmektedir (Şenatalar, 1972,).  

Eğitimin doğrudan faydası açısından bakılırsa, ücret, eğitimin bireye sağladığı 

dolaysız ve parasal yarardır. Bunun dışında, kazanç farklarıda eğitimin doğrudan 

yararlarını oluşturur. Örneğin yükseköğretimin doğrudan yararı, lise mezunları ile 

olan, ömür boyu gayri-safi kazanç farkı olarak ifade edilebilir (Demirer,2006). 

2.4.4.1.2. Eğitimin Dolaylı Faydaları 

Dolaylı fayda proje ürününü bizzat kullanan kişilerin dışındakilere taşan 

faydalardır. Dolaylı faydalara “tali” ya da “ikincil fayda” adı da verilmektedir 

(Şenatalar, 1972). Eğitimin dolaylı faydalarının varlığı, kabul edilen bir olgu olup, şu 

şekillerde ortaya çıkabilir;  

- Bireyin tamamladığı eğitim düzeyi ile buna daha sonradan ilave edilecek eğitim 

miktarı arasında temel bir ilişki vardır. Firmalar kendi eğitim programlarından 



48 
 

geçirecekleri elemanları seçerken, öncelikle daha çok eğitim görmüş olanları 

tercih etmektedirler. Zira genel eğitim (okul eğitimi) üzerine, firma içi eğitimi çok 

daha kolayca eklenebilir ve bu eğitim daha düşük maliyetle gerçekleştirilebilir. 

Bir başka deyişle bir eğitim basamağının tamamlanması, diğer eğitim 

aşamalarının tamamlanabilmesi seçeneğini sunmaktadır. 

 

-  Eğitimin bazı dolaylı faydaları, tahsil gören kişinin bizzat kendisi tarafından değil, 

ailesi tarafından elde edilebilir. Örneğin anaokulu ve ilkokul çağındaki çocukların 

okula gitmeleri ile anneleri başka işlere zaman ayırabilmekte, böylece aile ve 

ülke ekonomisine katkı sağlanmasını mümkün kılmaktadır.  

 

- Bazı dolaylı faydaların varlığı, eğitimin tamamlanmasından çok daha uzun süre 

sonra hissedilebilir. Zira kuşaklar arası etki, ana-baba ile çocukların eğitimi 

arasındaki ilişkiden kaynaklanmaktadır. Örneğin, eğitim almış ebeveynler, 

çocuklarının daha fazla eğitim almalarını isterler. Dolayısıyla eğitim görmüş 

ailelerde bilginin kuşaklar boyu devri üzerinde daha fazla durulmaktadırlar. 

- Eğitimin doğum oranı, sağlık koşullarının iyileştirilmesi ya da beslenme gibi 

konular üzerinde dolaylı etkisi bulunmaktadır. 

 

- Son olarak eğitimin aile bütçesi üzerinde dolaylı olarak etkisi bulunmaktadır. Bu 

etkilerden bazıları; aile bütçesini ve hesabını tutabilmek, vergi beyannamesini 

doldurabilmek, sosyal yardımları izleyebilmek, idari makamlara karşı hakların 

savunulmasını sağlamak şeklinde ifade edilebilir (Akalın, 1986). 

 

2.4.4.1.3. Eğitimin Para Dışı Getirileri 

Kamu sektöründe yapılan harcama ve yatırımların parasal birimlerle ifade 

edilemeyen ancak toplumun refahı üzerinde yaratacağı etkiler büyük önem taşır. 

Sözgelimi gelir dağılımının düzeltilmesi, sağlık ve eğitim olanaklarının geliştirilmesi, 

doğal ve kültürel değerlerin korunması ve güzelleştirilmesi ile ilgili harcamalardan 
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doğacak sosyal faydalar çoğu zaman parasal değerlerle ifade edilememektedir 

(Ergen,2008). 

Eğitim bir yönden yatırım, diğer yönden tüketim malıdır. Burada söz konusu 

edilen fayda, eğitimin, tüketim malı olarak sağladığı faydalardır. Bir başka deyişle 

eğitimin faydaları ya çalışma veya dinlence ile ilgilidir. Buradaki tüketim faydaları, 

genellikle dinlence ile ilgili hususlardır. Eğitim, bireyin zevklerini, tercih yelpazesini 

daha doğrusu seçeneklerini genişleterek değiştirir. Örneğin eğitilmiş bir insanın 

tüketim paketine; kitap, plak, kaset, opera, tiyatro, sinema, gezi, spor, bale, sanat, 

kültür gibi yeni mallar girerek, mal bileşimini ve tercihlerinin yelpazesini değiştirir.  

Eğitimle ilgili bir diğer tüketim faydası, ayni ödemeler sağlamasıdır. Lojman, araba, 

sağlık yardımı, tatil kampı, sosyal tesis gibi tüketim faydalarının ve çalışma yerindeki 

çevre şartlarının rahatlığının, eğitim ile değiştiği gözlenmektedir (Akalın, 1986). 

Eğitimin kişiye parasal olmayan şu yararları da bulunmaktadır: 

- Eğitim, teknolojik işsizliğe karşı kişinin kendisini koruyabilmesini sağlar. 

- Eğitim, kişileri geçici nitelikteki, kötü koşullar altında uygulanan, riskli “toplumsal 

itibarı yüksek olmayan” işlerde çalışma zorunluluğundan kurtarır. 

- Meslek ve görevlerin sağladığı bazı gelir dışı kişisel yararlar nitelik olarak gelire 

benzer. 

- Eğitim, kişinin yurttaşlık haklarından daha iyi yararlanabilmesini ve yurttaşlık 

yükümlülüklerini gereğince yerine getirebilmesini sağlar, 

- Eğitim, diğer tüketim etkinliklerinde de etkinlik, hesaplılık ve bilgi sağlar. Buna 

bağlı olarak, eğitim almış kişinin daha iyi ve etkin yemesi, içmesi, gezmesi 

beklenir(Demirer, 2006). 
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2.4.4.1.4. Eğitimin Dışsallıkları 

Dışsallık kavramı, bir ekonomik birimin üretim ya da tüketim faaliyetinin, 

piyasa dışı yollarla diğer ekonomik birimleri olumlu ya da olumsuz yönde etkilemesi 

olarak tanımlanabilir (Gümüş, Şişman,2012).  

Eğitim çeşitli olumlu dışsallıklar yaratır. Bu olumlu dışsallıklar kısaca şu 

şekilde ifade edilebilir; 

- Teknolojik ilerlemede hızlanma, 

- Uyum kabiliyetinin yükselmesi,  

- Eğitimin suç işlemeyi azaltması, 

- Toplumsal değerlerin yeni kuşaklara transferi yani sosyalleşmeyi sağlaması,  

- Demokratik terbiyenin yaygınlaştırılması ve demokratik katılımın teşviki,  

- Mahalli nitelikteki dışsallıklar. Tıp Fakülteleri'nin bölge sağlık hizmetlerini 

artırması gibi(Akalın, 1986).   

Ancak eğitimin tüm dışsallıkları olumlu değildir. Eğitimin bazı olumsuz 

dışsallıkları da bulunmaktadır. Bu konuda okullara yöneltilen bazı eleştiriler şu 

şekilde ifade edilebilir; 

- Eğitim sisteminde yer alan okullar; toplumdaki otoritenin, ayrıcalıkların ve 

bürokrasinin kaynağıdır. Burada orta sınıf çocukları, sistemin içerisinde edilgen 

bir öğe olarak iş birliği yaparlarken, çalışanların çocukları başarısız sayılarak 

sistemin dışına itilmektedir. 

 

- Okul, doyumsuz tüketicilerin yetiştirildikleri toplu tüketim toplumunun bir 

aracıdır. 

 

- İstihdam yerlerine göre aşırı derecede eğitilmiş bir iş gücü ordusunun varlığı 

gözlenmektedir. Böylece maden işçiliği, şoförlük, gece bekçiliği, temizlikçilik gibi 
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çeşitli işler işçi beklerken, doktoralı ve yüksek lisans mezunu binlerce genç 

gelişmiş ülkelerde iş aramaktadır. 

 

- Okulların kendi aralarında nitelik farklılaşmasına uğraması, var olan toplumsal 

tabakalaşmayı geleceğe yansıtmaktadır(Akalın, 1986). 

2.4.4.1.5. Eğitimin Toplumsal Getirileri 

Sosyal-Toplumsal getiri, eğitimden doğan ve toplumun katlandığı maliyetler 

ile yine aynı nedenle toplumun elde edeceği yararların farkıdır.  

Bir bireyin eğitimi için gerek duyulan eğitim kurumlarının inşası, donanımının 

tamamlanması, öğretmenler maaşları gibi devlet tarafından hizmetin dunumu ve 

sürdürülebilmesi için gerekli olan tüm harcamalar sosyal maliyet olarak ifade 

edilebilir. Sosyal getiri ise bireyin eğitimi sonucunda topluma yayılan ve dışsallık 

olarak da belirtilen eğitimin dolaylı toplumsal faydaları ve eğitim alan bireylerin 

yüksek gelir elde etmelerine bağlı olarak ödedikleri yüksek vergilerdir (Şişman, 

Gümüş, 2012). 

Türkiye’de eğitimin getirileri sosyal sonuçları açısından şöyle ifade edilebilir. 

- Toplumsal huzurun artışın sağlanması, 

 Suç oranının düşmesi, 

 Boşanma oranının azalması, 

 Yaşam memnuniyetinin artması. 

 

- İşgücüne katılım oranının artması, 

 İşsizlik oranının azalması. 

 

- Gelirin artışı, 

 Yoksulluğun azalması, 
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 Sosyal güvencesizliğin azalması 

 Çocuk işçiliğin azalması. 

 

- Sağlıklı toplum, 

1. Doğurganlık hızının düşmesi, 

2. Anne ve bebek ölümlerinin azalması, 

3. Bebeklerin yetersiz beslemesinin önleminin alınması(Karadeniz, Köse, 

Durusoy,2007). 

 

2.4.4.1.6. Eğitimin Kişisel Getirileri 

Eğitimin bireysel getirisi, eğitim için yatırım yapılarak maliyete katlanan 

bireyin elde ettiği tüm faydalar olarak ifade edilebilir.  

Kişisel faydalar, maddi ya da manevi olabilir. Maddi faydalar, bireyin yapmış 

olduğu tüm eğitim masrafları ile eğitim sonucunda elde edilen tüm getiriler 

arasındaki farktır. Eğitim yatırımının fayda ve maliyetleri hesaplanırken çeşitli 

sorunlarla karşılaşılabilir. Bireyin uzun süren eğitim hayatı boyunca ailesinin de 

eğitim harcamalarına katılması söz konusudur. Birey istihdama dahil olarak gelir 

elde etmeye başladığında bu geliri çoğu zaman ebeveynleriyle paylaşmayabilir. 

Eğitim uzun dönemli bir yatırım olduğundan eğitim maliyetine katlananlar ile yarar 

elde edenler farklılık gösterebilir. Bunun dışında eğitimin ölçülemeyen ve maddi 

olmayan getirileri de vardır. Bu getiriler; ün, şöhret, toplumda saygınlık, statü gibi 

manevi tatmin sağlayan getiriler ifade edilebilir. İnsanlar gelir seviyeleri belli bir 

değere ulaştığında, maddi getiriden çok manevi tatmine daha çok önem verirler. 

Manevi getiriler, eğitimli bir bireyin kendisine gösterilen sevgi, saygı ve ilgiden elde 

ettiği haz durumudur. Bu hazzı maddi bir değerle ölçmek anlamlı ve mümkün 

değildir(Gümüş, Şişman, 2012). 
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Araştırmalarda izlenen yol; toplumsal getiri ile brüt ücret farkından, ücretten 

kesilen doğrudan vergilerin çıkartılması ile eğitimin kişisel getirisinin bulunmasıdır. 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta; eğitime olan kişisel talep ile eğitimin kişisel 

getirisi arasında ilişki bulunmasıdır. Çünkü eğitimde kişisel talep, kişisel getiri 

haddinin bir fonksiyonudur(Demirer, 2006). 

 Ayrıca George Psacharopoulos (2009) göre eğitimin yararları piyasa ve piyasa 

dışı yararlar olarak ifade edilmiştir. Bu yararlar kişisel ve sosyal açıdan şu şekilde 

ifade edilmiştir. 

Yararların Türü Kişisel Sosyal 

Piyasa  İstihdam edilebilirlik 

 Yüksek Kazanç 

 Düşük İşsizlik 

 İşgücü piyasasındaki esneklik 

 Daha Yüksek hareketlilik 

 

 Yüksek Verimlilik 

 Yüksek net vergi hasılatı 

 Devletin mali yardımlarına 

daha az bağımlılık 

Piyasa Dışı  

 Daha iyi tüketici etkinliği 

 Daha iyi kişisel sağlık ve aile 

sağlığı 

 Daha iyi ve nitelikli çocuk 

yetiştirme 

 Azalan suç 

 Daha az bulaşıcı hastalık 

yayılması 

 Düşük doğurganlık 

 Daha iyi sosyal uyum 

 Seçmen katılımı 

 

Tablo 12: Eğitimin Kişisel ve Sosyal Yararları 

(Psacharopoulos, 2009) 
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2.4.4.2. MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİMİN SAĞLADIĞI YARARLAR 

İnsan gücünün nitelik ve nicelik olarak yetersiz olması, toplumun gereksinim 

duyduğu ekonomik gelişmeyi de sınırlandırır. Toplumun genel ekonomik düzeyinin 

gelişmesinde mesleki yetiştirmenin önemli bir yeri vardır (Heraty, 2000).  

Mesleki ve teknik öğretimin, bireye ve mezunlarına sağladığı doğrudan ve 

dolaylı yararlar aşağıda incelenmiştir. 

2.4.4.2.1. Mesleki Ve Teknik Öğretimin Bireye/Mezunlarına Sağladığı 

Doğrudan Yararlar  

Mesleki ve teknik öğretim harcamalarının çözümlenmesinde, bireylere 

(mezunlara) sağladığı doğrudan yararlar göz önünde bulundurulur. Bu doğrudan 

yararlar şu şekilde ifade edilebilir; 

- İlköğretimi bitirenlere göre sağladığı ücret farkı ya da diğer deyişle gelir sağlar. 

- Yükseköğretime devam olanağı sağlar. 

- Gelir sağlama ile yükseköğretime girme arasında bir seçim yapabilme olanağı 

sağlar. 

- Bireyin istihdam olanaklarını genişleterek parasal olmayan seçim olanakları 

sağlar. 

- Teknolojiye uyum sağlama ve teknolojik işsizliğe karşı durabilme olanağı sağlar. 

- Bireyin tüketiminin niteliğini iyileştirir ve tüketiminin türünü arttırmaya katkı 

sağlar. 

Bu yararlar içinde özellikle öne çıkan mali getiridir. Kuşkusuz, bireye sağlanan 

bu yarardan belli ölçüde toplum da yararlanır (Demirer, 2006). 
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2.4.4.2.2. Mesleki Ve Teknik Öğretimin Bireye/Mezunlarına Sağladığı 

Dolaylı (Dışsal) Yararlar 

Mesleki ve teknik öğretimin sağladığı dışsal ekonomilerin bir başka 

sınıflandırılması ise bu öğretimden kimlerin yarar sağladığına (öğrencinin/mezunun 

yaşadığı çevredekiler yani ailesi, komşuları, aynı kentte oturanlar; öğrenci/mezunla 

aynı çevrede oturanlar; toplumun tümü yarar sağlar) göre yapılabilir. Buna göre 

sağlanan dolaylı yararlardan bazıları şunlardır: 

- Mesleki ve teknik öğrenim gören mezunlardan başka kişilerin gelirleri, mesleki 

teknik öğretim harcamaları dolayısıyla artabilir. 

- Şimdiki öğrencilerin daha iyi eğitilmesi dolayısıyla gelecek kuşakların geliri 

artabilir. 

- İşgücünün istihdam biçiminin değiştirilmesi olanağını sağlayabilir. 

- Mesleklerin geliştirilmesi açısından kurumsal örgütlenme sağlar. 

- Yurttaşlık haklarından daha iyi yararlanmayı, yurttaşlık ödevlerinin yerine 

getirilmesine katkı sağlar. 

- Toplumsal dayanışmayı ortak kültür hazinesini geliştirerek pekiştirir. 

- Bilgili seçmenler yetiştirerek demokrasinin iyi işlemesine katkı sağlar. 

- Bireyin bakış açısını genişletebilir ve serbest zaman etkinliklerinden daha çok 

yararlanmasını sağlayabilir.(Demirer,2006). 

 

2.4.5. MALİYET KAVRAMI 

Maliyet, bir mal veya hizmetin meydana getirilmesi, elde edilmesi amacıyla 

vazgeçmek zorunda kalınan bütün değerlerin toplamıdır. Ancak; gerçek maliyetlere 

ulaşabilmek için, açıkça vazgeçilen değerlere ek olarak, doğrudan doğruya bir para 

ödemeyi gerektirmeyen ama maliyet rakamı içine girmesi gereken kalemleri de 

hesaba katmak gerekir (Türkay,1996). 
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Fayda/maliyet analizinde maliyet kavramı toplum, bireysel ve hükümet 

yönünden ayrı ayrı incelenebilir.  

Toplum Yönünden: 

1. Fırsat maliyetleri (brüt vergiler) 

2. Öğretim ve eğitim isletme maliyetleri 

3. Öğretim ve eğitim sermaye masrafları 

4. İsçilerin programa katılma dolayısıyla gelirlerindeki azalmanın karşılanması. 

Bireysel Yönden: 

1. Fırsat maliyetleri (net vergiler), 

2. Transfer ödemelerindeki kayıplar 

a. Sosyal dayanışma. 

b. İssizlik sigortası, 

c. Diğer yardımlar, 

3. Programa katılma ile ilgili ekstra maliyetler, 

a. Ödemeler. 

b. Kitap vb. gereksinmeler. 

 

Hükümet yönünden maliyetler: 

1. Yönetmelik ve ihtiyaç maliyetleri (net vergiler). 

2. Sermaye maliyetleri. 

3. Ek yönetim masrafları, 

4. Öğretim sırasındaki ek ihtiyaç ödemeleri( Jessua, 1968). 
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2.4.5.1. EĞİTİMDE MALİYET  

Eğitim maliyeti, eğitim aktivitelerini yerine getirirken örgüt tarafından 

kullanılan fiziksel varlıklar, katılımcıların işten ayrı kaldığı süreler ve örgüt 

kaynaklarından yapılan bir maliyet unsuru olarak sınıflandırılabilen ölçülebilir 

harcamalar olarak ifade edilebilir (Weinstein, 1982). Başka bir tanımlama ile eğitim 

maliyetleri; “Eğitim işlevinin bir sonucu olarak örgütler tarafından yapılan toplam 

parasal harcamalardır. Bunlar eğitim aktivitesi hakkında yönetim tarafından verilen 

kararların temelini oluşturan harcamalardaki tüm artışların ve gelirlerdeki tüm 

azalmanın toplamıdır.”(Tablot, 1975) 

Gerek özel bir firma olsun gerekse devlet olsun eğitim hizmetlerinin üretimi 

için pek çok faktörün bir arada kullanılması gerekmektedir. Eğitim hizmetlerinin 

üretimi için öğretmenler, yöneticiler, diğer personel, eğitim kurumları, eğitim 

materyalleri, araç ve gereçler, kırtasiye malzemeleri vb birçok ihtiyaç vardır. İşte 

eğitim hizmetinin yerine getirilmesi için sayılan ihtiyaçların karşılanması ve her 

birine bir ücret ya da bedel ödenmesi gerekir. Bu bedellerin toplamı, sunulan 

hizmetin maliyetini yansıtır. Bu maliyete kısaca toplam maliyet denir (Gümüş, 

Şişman,2012). 

Maliyet çeşitleri bu bölümde; Doğrudan maliyet, dolaylı maliyet, sabit 

maliyet, değişken maliyet, ortalama maliyet, marjinal maliyet ve toplumsal maliyet 

olmak üzere sınıflandırılmıştır. 

2.4.5.1.1. Doğrudan Maliyet 

Doğrudan maliyet, üretimin gerçekleşmesi için gerçekleştirilen ödemelerin 

toplamıdır. Eğitim hizmeti ele alındığında, devlet tarafından yapılan harcamaların 

tamamına doğrudan kamusal maliyet, aileler tarafından yapılan masrafların 

toplamına da eğitimde doğrudan kişisel maliyet denir(Gümüş, Şişman,2012).  
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2.4.5.1.2. Dolaylı Maliyet 

Eğitim hizmeti alanların aynı anda gelir getiren bir işte çalışmalarından 

vazgeçmeleri nedeniyle mahrum kaldıkları gelirler dolaylı maliyettir. Bu gelir 

kaybına, eğitimin fırsat maliyeti de denir (Gümüş, Şişman,2012). 

2.4.5.1.3. Sabit Maliyet 

Bir mal ve ya hizmetin üretimi adına gereken sabit girdiler için yapılan 

ödemeler toplamıdır. Örneğin; eğitim başlamadan önce bir ilköğretim okulunun 

etüdü, projelendirilmesi, arsasının temini, binanın inşaatının yapılması, öğrenci alma 

ve eğitime başlama aşamasına kadar yapılması gerekli tüm masraflar sabit maliyeti 

oluşturur. Sabit maliyet üretim hacmi sıfır olsa bile katlanılması gerekli bir maliyettir 

(Gümüş, Şişman,2012). 

2.4.5.1.4. Değişken Maliyet 

Üretimin ya da hizmetin başlamasıyla beraber ortaya çıkan harcamaların 

toplamıdır. Üretimin artması, değişken maliyeti de artırır. Aksi durumda değişken 

maliyetler azalır. Değişken maliyetle üretim hacmi arasındaki doğrusal bir ilişkiden 

söz edilebilir(Gümüş, Şişman,2012). Buna göre üretimin ya da hizmetin var olmadığı 

durumlarda değişken maliyetten söz edilemez. 

2.4.5.1.5. Ortalama Maliyet  

Ortalama maliyet, üretimin toplam maliyetinin üretilen miktara bölümü ile 

elde edilir (Gümüş, Şişman,2012). Toplam maliyet ya da toplam harcamalar okuldaki 

mevcut toplam öğrenci sayısı ya da eğitim düzeyine bölünürse bu öğrenci başına 

ortalama maliyeti verir. Alternatif olarak eğer toplam harcamalar mezun sayısına 

bölünürse bu mezun başına ortalama maliyeti verir (Woodhall, 1987). 
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2.4.5.1.6. Marjinal Maliyet 

Marjinal maliyet, ilave bir birim üretimin toplam maliyette ortaya çıkardığı 

yüktür. Başka bir ifadeyle bu maliyet, üretilen son birim için yapılan tüm masrafların 

değeri olarak tanımlanabilir. Eğitim itibariyle bu maliyet ele alındığında, eğitim 

hizmetinin marjinal maliyeti, ilave bir bireyin eğitimi için gerekli kaynakların tümüne 

ödenen maliyettir. Burada önemli olan husus, bir bireyin eğitiminin anlık olmaması 

ve devamlılık göstermesidir. Bu nedenle eğitimin marjinal maliyeti; zaman birimi, 

sınıf birimi, eğitim kademeleri itibarı ile ancak anlamlı bir şekilde ifade 

edilebilir(Gümüş, Şişman,2012). 

2.4.5.1.7. Toplumsal Maliyet 

İçerisinde tüm maliyet türlerini barındırarak, eğitimin toplam maliyetini 

belirtir. Kişisel ve kamusal maliyetler olarak sınıflandırılır. 

Kişisel Maliyetler: Eğitimin hizmetinin gerçekleştirilmesi amacıyla kişiler ya da 

aileleri tarafından katlanılan doğrudan ya da dolaylı maliyetlerin toplamıdır. 

Kişisel Doğrudan Maliyet  

- Kayıt ve dönem harçları, resimleri, 

- Kitap ve ders harcamaları, 

- Okula gelmek için yapılan ulaşım harcamaları gibi 

Kişisel dolaylı maliyet;  

- Eğitim nedeniyle vazgeçilen gelir... 

Ancak bu toplamdan öğrencilere, devlet veya vakıflarca sağlanan karşılıksız burs ve 

malî yardımları düşmek gerekir. 

Kamusal Maliyet: Eğitim hizmetinin gerçekleştirilmesi amacıyla devletin katlandığı 

maliyete kamusal maliyet denir. Bu maliyet sermaye maliyeti ile doğrudan kamusal 
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maliyetlerin toplamından oluşur. Aşağıda kamusal doğrudan maliyete bazı örnekler 

verilmiştir. 

- Personel aylıkları (öğretmen ve yönetsel personel aylıkları), 

- Kırtasiye, iletişim, yakıt, donatım, kütüphane ve laboratuvar giderleri, 

- Bakım giderleri gibi (Demirer,2006). 

 

2.4.5.2. EĞİTİMDE MALİYET TÜRLERİ VE BİRİM MALİYET 

Eğitimde maliyetin tanımlanması ve ölçülmesinde farklı yaklaşımlar vardır. 

Bu nedenle eğitim maliyetini çözümlemeden önce farklı maliyet kavramları arasında 

ayırım yapmak gerekir. Woodhall (2001, 259–271) eğitim maliyetlerinin 

çözümlenmesine yarayan şu yolların olduğunu belirtmektedir: 

 Para maliyetleri ve fırsat maliyetleri, 

 Cari ve yatırım maliyetleri, 

 Ortalama ve marjinal maliyetler, 

 Okul binası maliyetleri, 

 Öğretmen maliyetleri. 

Bir mal ya da hizmetin birim maliyeti, bir birim mal ya da hizmetin maliyetini, 

yani belli miktarda mal veya hizmetin (üretim, satış ya da alış) maliyeti ile birimlerin 

sayı olarak belirtilen miktarı arasındaki ilişkiyi gösterir. “Birim maliyet” eğitimde de 

aynı anlama gelir. Eğitimde kullanılan birim maliyet türleri olarak şunlar belirtilebilir:  

 Mezun başına maliyet, 

 Ulaşılan yetişme düzeyine göre maliyet, 

 Öğrenci başına birim maliyet, 

 Günlük ortalama devam maliyeti, 

 Bir öğrencilik yer başına yatırım maliyeti, 
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 Sınıf başına ortalama maliyet, 

 Öğretmen başına ortalama cari maliyet  (Hallak, 1974). 

Bunlar içinde en çok kullanılan öğrenci başına birim maliyettir. Bu maliyet 

hesaplanırken, cari harcama maliyetleri ile toplam öğrenci sayısı arasında ilişki 

kurulur; yatırım maliyetleri değil cari maliyetler esas alınır. Çünkü bir yılda yapılan 

yatırım harcamaları ile aynı yıl kaydolan öğrenci sayısı arasındaki ilişki hemen hiç 

anlamlı değildir(Demirer,2012). 

2.4.6. MALİYET-ETKİNLİK ANALİZİ 

Maliyet etkililik analizi (MEA), kısıtlı kaynakların en etkili şekilde kullanımını 

tespit eden bir yöntemdir(Wong, Bitran, Asociados, 1999). Maliyet etkililik analizi 

belirli bir amacı gerçekleştirmenin alternatif yollarının kazançlarını (etkinlik) ve 

kaynak girdi gereksinmelerini (maliyet) değerlendirmeyi içermektedir. Sonuçlar 

genellikle her alternatif için etkinlik birimi başına maliyet şeklinde ifade 

edilmektedir. Etkinlik birimi başına en düşük maliyete sahip olan alternatif en 

maliyet etkili olanı ve genellikle ekonomik verimlilik nedeniyle tercih edilenidir 

(Tatar ve Tatar,1998). Başka bir ifade ile maliyet etkililik analizi alternatifler arasında 

akılcı bir seçim yapıp, etkin programlar planlama ve yürütmeyi sağlayan bir araçtır 

(Akgün,1995). 

Yatırım projelerinin analizinde temel unsur, projenin imkanlar dahilinde 

parasal olarak ifade edilen fayda ve maliyetlerin, matematiksel teknikler kullanılarak 

karşılaştırmasının yapılmasıdır. Fakat bazı projelerde özellikle kamu projelerinde 

maliyetlerin parasal ifade edilerek karşılaştırılması çoğunlukla mümkün değildir. Bu 

projeler; Eğitim, sağlık, güvenlik, içme suyu, kanalizasyon gibi sosyal amaçlı 

projelerdir. Bu projelerde klasik anlamda proje değerlendirme ve analiz teknikleri 

kullanılamamaktadır. Zira bu projeler insan yaşamını etkileyen ve vazgeçilmez olan 

projelerdir. Maliyetleri yüzünden vazgeçmek ya da alternatif bulmak zor kimi 

zamanda imkânsızdır. Bu nedenle projenin faydalarının ölçülemediği ya da ölçmeye 
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çalışmanın doğru kabul edilmedi durumlarda “Maliyet-Etkinlik Analizi” kullanılır. 

Maliyet-Etkinlik Analizi sosyal tercihleri yansıtan hedef düzeylere erişmek amacıyla 

hazırlanan alternatif projeler arasında indirgenmiş toplam maliyeti ( Yatırım tutarı ile 

diğer projelerinin giderleri toplamı ) en düşük olanı yani en ucuz olan çözümü 

bulmaya yönelik analiz tekniğidir(Günaydın,2006). 

Maliyet-Etkinlik Yöntemi genellikle,  projelerle ulaşılmak istenen belli bir 

amacın parayla ifadesinin mümkün olmadığı fakat bir başka kıstasla gösterilebildiği 

durumlarda kullanılmaktadır. Ölçüt, söz konusu amaca ne ölçüde başarılı ve etkili 

olunduğunu işaret edilmesini sağlamaktadır. Bu yöntemde ulaşılmak istenen hedefle 

ilgili etkinlik derecesi veri olarak alınır ve bu etkinliği sağlayacak projeler arasında en 

düşük maliyetli olan seçilir, ya da bunun tersine, aynı amaca yönelik değişik projeler 

etkinlik-fayda oranlarına göre sıralanır ve bu sıralamada en yukarıdan başlayarak, 

eldeki ödenek bitinceye kadar seçim yapılır. Böylece, belli bir maliyetle en yüksek 

etkinlik sağlayan projeler seçilmiş olur. (Tek,1987) 

Maliyet etkinlik analizinde, projenin amacı veri olarak alınır ve bu amaca 

ulaşmak için en etkin yolun hangisi olduğu araştırılır. Buna göre, maliyet etkililik 

analizi toplumsal tercihleri yansıtan hedef düzeylere ulaşmak için hazırlanan 

seçenek projeler arasından indirgenmiş toplam maliyeti en düşük olanı, yani en ucuz 

olan çözümü bulmaya yönelik analiz tekniği olmaktadır. Proje maliyeti ve giderleri 

hesaplanırken, fayda-maliyet analizinde olduğu gibi burada da gölge fiyatlar 

kullanılır(Ayanoğlu, 1996). 

Bu teknik ile yapılan her çözüm doğru sonucu vermeyebilir. Örneğin 

okullaşma düzeyini arttırmak için yapılan bir eğitim projesi ile hastane kapasitelerini 

arttırmaya yönelik bir sağlık projesi arasında seçim yapılması gerektiğinde, bu teknik 

uygulanamaz bu gibi durumlarda proje maliyetini daha önce gerçekleştirilmiş ya da 

başka kurumlarca yürütülmekte olan benzer ölçek ve nitelikteki diğer projelerinin 

karşılaştırılması gerekir. Diğer ülkelerde gerçekleştirilen projeler baz alınabilir 

(Günaydın,2006). 
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3. YÖNTEM 

3.1. ARAŞTIRMA MODELİ 

Bu araştırmada maliyet ve ekonomik faydalar elde edilirken nicel 

araştırmadan, sosyal faydalar için ise nitel araştırmadan faydalanılmış ve muhasebe 

finansman ile bilişim teknolojileri alanı fayda maliyet analizinin yapılması 

amaçlanmıştır. 

3.2. EVREN VE ÖRNEKLEM 

Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde muhasebe finansman alanında eğitim 

veren 82 okul ile bilişim teknolojileri alanında eğitim veren 175 okul, ayrıca bu 

alanlarda eğitim gören öğrenciler ve bu alanlardan mezun olan kişiler 

oluşturmaktadır. 

Evren çok geniş olduğundan örneklem grubu oluşturulmuştur. Örneklem 

grubu olarak İstanbul ilinde bulunan ve rastgele seçilen üç okul, bu okullarda eğitim 

gören 50 öğrenci ve bu eğitim programlarından mezun olan her iki programdan 

50’şer öğrenci belirlenmiştir. 

3.3. VERİLERİN TOPLANMASI  

 Konuyla ilgili yazılı kaynakların taranmasında kitaplar, kütüphaneler, YÖK tez 

arşivi ve çeşitli internet kaynaklarından faydalanılmış ve fayda maliyet analizi 

araştırılmıştır. 

Çalışmada eğitim programlarına ait toplam maliyetler; kamu maliyetleri ve 

kişisel maliyetler olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir. Muhasebe- finansman 

ve bilişim teknolojileri eğitim programlarıyla ilgili kamusal maliyetlere ait veri 

toplanmasında bu alanlarda eğitim verilen 3 okulla görüşmeler yapılmıştır. 
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Görüşmelerde okul yöneticilerinden 2009-2010,2010-2011,2011-2012 ve 2012-2013 

eğitim öğretim dönemlerine ait; 

- İlgili alanlarda yer alan sınıf, öğrenci sayıları ve öğretmen sayıları, 

- Okul aile birliği ve devlet ödenekleri aracılığıyla yapılan harcamalar 

bilgisi, 

- Okullarda bulunan yönetici ve yardımcı hizmetli personel sayısı, 

- Okulun bulunduğu alana ait toplam metre kare bilgisi, , laboratuar 

sayıları, demirbaşlar bilgileri istenmiştir. 

Kişisel maliyetlerin tespitinde ilgili alanlarda eğitim gören 50 öğrenci ile 

görüşme yapılmıştır. Öğrencilerden bu görüşmelerde; yılda kaç kez ve hangi fiyata 

okul kıyafeti aldıkları, eğitim öğretim dönemi içinde ders araç gereçleri için yaptıkları 

harcama tutarı ve günlük harcamalarına ait bilgiler istenmiştir. 

Ekonomik ve sosyal faydalara ait bilgiler de muhasebe finansman alanından 

mezun 50, bilişim teknolojileri alanından mezun olan 50 kişiyle yapılan görüşmeler 

sonucunda elde edilmiştir. Değerlendirme yapılırken ekonomik fayda; kişilerin 

ortalama kazançları, eğitim görülen sektörde çalışmaları halinde elde edilen kazanç 

ve sektör dışı kazanç olmak üzere 3 farklı başlık altında incelenmiştir.Bu 

görüşmelerde ekonomik faydaları tespit etmek için mezun kişilere; “Şu anda hangi 

sektörde çalışıyorsunuz?, Aylık kazancınızın net tutarı nedir?” soruları sorulmuştur. 

Sosyal faydaların tespit edilmesi sürecinde görüşmelerde kişilerden “Bu alanlarda 

eğitim almanın kendilerine sağladığı faydaları ifade etmeleri” istenmiştir.  

Verilerin toplanması sürecinde özellikle okul yöneticilerinin okul 

maliyetleriyle ilgili bilgileri ve mezun öğrencilerin kazanç bilgilerini paylaşırken 

tereddüt içinde oldukları görülmüştür.  
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3.4. VERİLERİN ANALİZİ VE YORUMLANMASI 

Araştırmada görüşme metoduyla elde edilen verilerin yorumlanabilir hale 

gelmesi için Microsoft Excel programına aktarılmıştır. Bu programa aktarılan veriler 

ortalamaları alınarak anlamı kolay hale getirmek için tablo halinde getirilmiştir. Açık 

uçlu sorulara verilen cevaplar ise doğrudan aktarılmıştır. 

Geçmişe yönelik olarak alınan maliyet bilgilerine yıllık gösterge faizleri 

uygulanarak rakamlar net bugünkü değere çekilmiştir. Fayda-maliyet analizinin 

yapılırken “Geri Ödeme Süresi” yönteminden faydalanılmıştır.  
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4. BULGULAR VE YORUM 

 Bu bölümde fayda maliyet analizi uygulaması temel olarak iki ana başlık 

altında incelenmiştir. 

İlk olarak daha önceki bölümde tanıtımı yapılan Muhasebe Finansman ve 

Bilişim Teknolojileri eğitim programlarına ait maliyetlerle ilgili gerekli araştırmalar 

yapılmış ve maliyetler hesaplanmıştır.  

 Maliyetlerin akabinde ise çalışmanın ikinci aşaması olarak faydalara ait 

bilgilere yer verilmiştir. Bu süreçte Muhasebe Finansman ya da Bilişim Teknolojileri 

programlarından mezun olan bir öğrencinin elde ettiği fiziksel fayda ölçülmeye 

çalışılmıştır.  

4.1. MALİYETLERİN HESAPLANMASI 

Maliyetlerin hesaplanması sürecinde, Muhasebe - Finansman ya da Bilişim 

Teknolojileri alanlarından birinde eğitim gören bir öğrencinin 4 yıllık eğitim 

süresinde kamuya ve ailesine olan maliyetlerinin ne kadar olduğu incelenecektir. 

Maliyetlerin hesaplanabilmesi için paranın zaman değerini dikkate alarak 

bugünkü değerlere çekmek gereklidir. Yıllara göre yapılan ödemeleri aşağıdaki 

formül ile hesaplayarak bugünkü değerlere ulaşabiliriz. 

 

FV : Bugünkü Değer 

PV  : Geçmiş Değer 

İ :  Yıllık Gösterge Faiz Oranı 

N :  Zaman (Yıl) 
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Yıllık gösterge faiz oranları; 2012 yılı için; % 6, 2011 yılı için % 11, 2010 yılı 

için % 7 ve 2009 yılı için % 8 olarak alınmıştır. 

Toplam maliyetler; devlet tarafından yapılan “kamusal maliyetler” ve aileler 

tarafından öğrencinin eğitimi adına yapılan “kişisel maliyetler” olmak üzere iki başlık 

altında değerlendirilecektir.  

4.1.1. KAMUSAL MALİYET 

Bu maliyet eğitim öğretimin gerçekleşmesi adına devletin katlandığı 

maliyettir. Kamusal maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle bu harcamaların kimler 

tarafından gerçekleştirildiği saptanmıştır. Okullardaki eğitim maliyetleri temel 

olarak;  

- Devletin bütçeden gönderdiği ödeneklerden, 

- Okulların bünyelerinde oluşturulan, okul aile birliği bütçesinden 

karşılanmaktadır. 

Devletin gönderdiği ödenek miktarı her yıl hazırlanan bütçeden Milli Eğitim 

Bakanlığı’na ayrılan paya bakılarak, okulların ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. 

Okul aile birliği; okulların bünyesinde bağımsız bir şekilde kurulan ve veliler 

tarafından idare edilen bir topluluktur. Okul aile birliği bütçesini; veliler tarafından 

yapılan bağışlar, kantin kira gelirleri, servis ihalesi gelirleri ve kermes gelirleri gibi 

kalemler oluşturmaktadır. 

Harcamanın gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan finans kaynakları 

belirlendikten sonra, okullarda öğrenciler için yapılan harcamaların hangi 

kalemlerden oluştuğu tespit edilmiştir. Kamusal maliyetler hesaplanırken “Sabit 

Maliyet” ve “Değişken Maliyet” olmak üzere iki ayrı kalemde inceleme yapılır. 
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4.1.1.1. SABİT MALİYET 

Daha öncede ifade edildiği üzere sabit maliyet; değişkenlere bağlı olmaksızın 

ortaya çıkan ve katlanılması zorunlu olan maliyetlerdir. Eğitimde sabit maliyetleri 

ifade etmek gerekirse, öğrenci sayısına bakılmaksızın devletin üstlenmek zorunda 

olduğu okul inşaatı, teşrifat vb. gibi yatırımlar sayılabilir. Bu bölümde incelenecek 

sabit maliyetler;  

- Okul ve eğitim amaçlı diğer bina maliyetleri,  

- Demirbaş maliyetleri,  

- Yönetici maliyetleri olmak üzere 3 başlık altında ele alınacaktır. 

 

4.1.1.1.1. Bina Maliyetleri 

Eğitim-öğretimin gerçekleştirilmesi için yapılan binalar, devlet açısından 

büyük bir maliyet kalemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bina maliyeti hesaplanırken, 

binaların toplam  ’si ile 2013 yılında, Bayındırlık ve İskân Bakanlığın B grubu 

yapılar için belirlediği birim maliyetler göz önüne alınarak, toplam maliyet 

hesaplanmıştır. Bina maliyetleri hesaplanırken, enflasyonist bir ortam olmadığı 

varsayılarak, enflasyon farkı dikkate alınmamıştır. 

Bina maliyeti hesaplanırken ihtiyaç duyulan bilgilere, daha öncede belirtildiği 

gibi rastgele seçilen 3 okul ölçüt olarak kabul edilerek ulaşılmıştır.  Bu bilgilere göre 

bir kişi başına düşen 4 yıllık bina maliyeti şöyle hesaplanır; 

A okulu toplam alan = 5400  

B okulu toplam alan = 3200  

C okulu toplam alan = 6000  
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 Seçilen 3 okulun toplam bina alanı 14.600  ‘dir. Buna göre bir binanın 

derslik ve atölyelerinin ortalama 4.866 ’den oluştuğu belirlenmiştir.  

Ortalama Bina Alanı =     →   = 4.866  

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 2013 yılı B grubu yapılar için birim maliyeti; 585 

TL’dir. Buna göre bir binanın yaklaşık maliyeti; 

Ort. Bina Alanı ×  başına birim maliyet  → 4.866 x 585= 2.846.610 TL’dir.  

Fakat bu maliyet binanın toplam kullanım ömrü boyunca katlanılan 

maliyettir. Bir binanın kullanım ömrünün 30 yıl olduğu kabul edilirse binanın yıllık 

toplam maliyeti;  

Toplam Maliyet ÷ Kullanım Ömrü   →  2.846.610 ÷ 30 = 94.887  olarak 

bulunacaktır.  

Bir binada öğrenim gören ortalama öğrenci sayısına bakılacak olursa; 

   →   1303 öğrenci olarak bulunacaktır. 

Buradan kişi başına yıllık bina maliyeti; 94.887 TL ÷ 1303 = 72,82  

olarak bulunacaktır. Öğrencilerin bu binada 4 yıl eğitim görecekleri göz önüne 

alınarak bir öğrenci başına bina maliyeti; 

72,82 TL x 4 = 291,28  olarak hesaplanır. 

 Buna göre; Muhasebe-Finansman alanı ile Bilişim Teknolojileri alanında 

eğitim gören bir öğrencinin eğitim süresi boyunca bina maliyetinden aldığı pay 

291,28 TL olarak hesaplanacaktır. 
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4.1.1.1.2. Demirbaş Maliyetleri 

 Demirbaş literatürde;  bir yerde kullanılan, bir yere kayıtlı olan, bir görevliden 

öbürüne teslim edilen dayanıklı eşya olarak tanımlanmaktadır. Eğitimde demirbaş 

kavramı ise; öğrencilerin ve eğitim personelinin eğitim ve eğitimsel görevlerin 

yürütülmesinde kullandığı dayanıklı eşyaların bütünü olarak adlandırılır. Demirbaş 

olarak kabul edilen eşyalara; bilgisayar, büro malzemeleri, sıra, masa, sandalyeler, 

dolaplar vb. malzemeler örnek olarak verilebilir. 

 Bu bölümde, bir okulun ihtiyaç duyacağı minimum malzemeler düşünülerek 

piyasadaki bedelleri üzerinden toplam demirbaş maliyeti hesaplanmıştır. 

Demirbaşlar kullanıldığı an tüketilebilen varlıklar olmadığı için ekonomik(kullanım 

süresi) ömürlerine göre sınıflandırılmışlardır. Kullanım ömürlerine göre 

sınıflandırılan varlıklardan ortak kullanımda olanlar tüm öğrenci sayısına bölünmüş, 

alanlara ait olanlar ise alanlardaki öğrenci sayısına bölünmüştür. 

 Buna göre; 4 yıllık eğitimi süresince bir muhasebe-finansman alanı 

öğrencisinin demirbaş maliyetinden aldığı pay; 85,74  iken, bir bilişim 

teknolojileri alanı öğrencisinin demirbaşlar üzerinden aldığı pay; 339,65  

olarak hesaplanmıştır. 

 Alanlar arasında ortaya çıkan farklılığın temel nedeni Bilişim Teknolojileri 

alanının bilgisayar laboratuarlarının maliyetidir. Çünkü Bilişim Teknolojileri alanının 

eğitim süresince ihtiyaç duyduğu donanım malzemeleri ve laboratuarı kullanma 

sıklıkları Muhasebe Finansman alanından oldukça fazladır. Buna nazaran öğrenci 

sayıları ise ortalama bazında Muhasebe Finansman alanından daha azdır.  

4.1.1.1.3. Yönetici Maliyetleri 

Sabit maliyetler; üretim gerçekleşmese dahi katlanılması gereken 

maliyetlerdir. Bir okulda öğrenci olmasa bile okulda en az 1 müdür ve 1 müdür 

yardımcısı bulunmak zorundadır.  Buna göre eğitim gören öğrenci olmasa bile 
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belirtilen sayıdaki idareci maaşlarının maliyetine katlanılması gerektiği için, sabit 

maliyet olarak kabul edilebilir.  

Milli Eğitim Bakanlığı’nda memur maaşları hesaplanırken öğretmenlerin 

meslekteki kıdemlerine göre kademe ve derece tablosu uygulanmaktadır. Bu derece 

ve kademeler 9-1 ve 1-4 arasında değişkenlik gösterdiği için ortalama bir değer olan 

4. derece 1.kademedeki bir öğretmenin aldığı ücret baz alınacaktır.  

4.derece 1. Kademedeki bir memurun, ek ders ücretleri de dahil olmak 

üzere, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı için ortalama 4.100 TL devlete brüt maliyeti 

olmaktadır. Önceki yıllarda uygulanan zamlardan arındırılan maaşlar ortalama 

olarak şöyledir; 2011-2012 eğitim-öğretim yılı için 3.867 TL, 2010-2011 eğitim-

öğretim yılı için 3.580 TL, 2009-2010 eğitim-öğretim yılı için ise ortalama 3.314 

TL’dir. 

2012-2013 eğitim-öğretim yılı için baz alınan 3 okulda yer alan toplam 6 idarecinin 

toplam maliyeti;  

4.100 × 6 idareci × 12 ay = 295.200 TL’ dir. 

Okullarda bulunan toplam öğrenci sayısı bu eğitim-öğretim döneminde 3910 

olduğuna göre öğrenci başına idareci maliyeti ;  

295.200 TL ÷ 3910 öğrenci = 75,49  olarak hesaplanır. 

Aynı hesaplama önceki yıllar içinde yapılmıştır. Buna göre 2011-2012 dönemi 

için; 69,99 , 2010-2011 dönemi için; 58,74 , 2009-2010 

dönemi için; 51,23  şeklinde hesaplanmıştır. 1  Rakamlar bugünkü 

değere çekildiğinde sonuçlar; 

                                                           
1
     a= İdareci maaşı  

                                                     b= İdareci Sayısı   
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- 2012-2013 eğitim-öğretim yılında kişi başına idareci personel maliyeti; 80,01 

 

- 2011-2012 eğitim-öğretim yılında kişi başına idareci personel maliyeti; 82,35 

 

- 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kişi başına idareci personel maliyeti; 73,95 

 

- 2009-2010 eğitim-öğretim yılında kişi başına idareci personel maliyeti; 69,65 

 olarak hesaplanmıştır. 

Sonuç olarak; dört yıllık idareci maliyeti bir öğrenci başına; 305,96 

 olarak hesaplanmıştır. 

4.1.1.2. DEĞİŞKEN MALİYETLER 

Değişken maliyet; üretim miktarına bağlı olarak artış ya da azalış gösteren 

maliyetlerdir. Bir başka deyişle, sabit maliyet kalemleri dışında kalan maliyetler 

olarak adlandırılabilir. 

Ekonomide değişken maliyet, üretim düzeyine göre belirlenmektedir; bu 

yüzden üretim düzeyi sıfır olursa değişken maliyetler de sıfır olarak kabul 

edilmektedir. Eğitimde değişken maliyetler ise, öğrenci sayısı ve öğrenim süresiyle 

orantılı olarak artabilir. Değişken maliyetler üretim düzeyine doğrudan bağlıdır ve 

eğitim kesimi açısından öğrenci ve mezun sayısından etkilenen öğretmen ücretleri, 

sınıflarda kullanılan araç ve gereçler, ders kitapları giderleri gibi harcamaları 

içermektedir (Tural,2002). 

Bu bölümde değişken maliyetler altında incelenecek kalemler şunlardır: 

- Öğretmen maaşları, 

- Enerji tüketimi, 

                                                                                                                                                                     
c=Toplam öğrenci Sayısı 
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- İletişim Giderleri,  

- Yardımcı Personel Maliyetleri, 

- Sarf malzemeleri, 

- Öğrenci sigorta giderleri, 

- Fiziki onarım, bakım ve temizlik giderleri, 

- Öğrenci ve faaliyet harcamaları. 

 

4.1.1.2.1. Öğretmen Maaşları 

Öğretmen maaşları gider kalemi hesaplanırken, alanda eğitim gören 

öğrencilerin eğitim için gerekli olan toplam ders saati baz alınmıştır. Daha öncede 

ifade edildiği üzere, memur maaşları hesaplanırken meslekteki kıdemlerine göre 

kademe ve derece tablosu uygulanmaktadır.  

Eğitim kurumlarında idari kademelerde görev yapan müdür ve müdür 

yardımcılarının maaş hesaplamaları ise öğretmenler gibi girdikleri ders saatleri 

üzerinden değil, devletin diğer kademelerindeki gibi mesai saati kavramı üzerinden 

ücretlendirilmektedir. 

Öğretmen maaşlarından bir öğrenciye düşen pay hesaplanırken kıdem olarak 

4. Derece ve 1. Kademe baz alınacaktır. Mesleki ve Teknik Eğitim genel müdürlüğü 

internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu okullarda yer alan norm kadrolar 

ışığında hesaplamalar yapılmıştır.  

Okullarda yer alan muhasebe finansman alanı ile bilişim teknolojileri alanı 

öğretmen sayılarına göre alan derslerine ait maliyetler belirlenmiştir. Bunun dışında 

eğitim-öğretim süresince mesleki derslerin dışında kalan dersler için “Çerçeve 

Öğretim Programı”na bakılarak, ihtiyaç duyulan kültür dersi öğretmen sayısı 

belirlenerek maliyete eklenmiştir.   Ayrıca sabit maliyetlere dahil edilmeyen, diğer 

idarecilere ait maliyetlerde bu bölümde değerlendirilmiştir. 
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Okullarla yapılan görüşmeler ve yapılan hesaplamalar sonucunda öğretmen 

maliyetleri şu şekilde bulunmuştur2; 

Muhasebe-Finansman Alanı Öğretmen Maliyetleri 

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 2.360,24 TL 

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı 2.140,87 TL 

2010-2011Eğitim Öğretim Yılı 1.856,51 TL 

2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı 1.317,33 TL 

 
7.674,95 TL 

 

Tablo 13: Muhasebe Finansman Alanı İçin Kişi Başına Düşen Öğretmen Maliyeti 
Tablosu 

 

Bilişim Teknolojileri Alanı Öğretmen Maliyetleri 

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 2.262,38 TL 

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı 2.100,09 TL 

2010-2011Eğitim Öğretim Yılı 1.824,13 TL 

2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı 1.317,33 TL 

 
7.503,93 TL 

Tablo 14: Bilişim Teknolojileri Alanı İçin Kişi Başına Düşen Öğretmen Maliyeti 

Tablosu 

 

2009-2010 eğitim-öğretim yılında öğrenciler 9. Sınıf olarak değerlendirildiği 

için maliyetler arasında alan farkı gözetilmemiştir. Yapılan inceleme sonucunda; 

 

                                                           
2
   a= Öğretmen maaşı 

 b= Branşlara göre öğretmen sayısı 
 t= 12 ay 
         c= Toplam öğrenci sayısı 
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- Kültür dersi öğretmenlerinden bir öğrenciye düşen maliyetin Bilişim Teknolojileri 

alanında daha fazla olduğu görülmüştür.  

- Meslek dersleri açısından, Muhasebe-Finansman alanı meslek dersleri 

öğretmenleri maliyetinin, Bilişim Teknolojileri alanı meslek dersi öğretmenlerinin 

maliyetinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

 Sonuç olarak; bir Muhasebe- finansman alanı öğrencisinin 4 yıllık eğitimi 

sürecinde öğretmen maliyetinden aldığı pay 7.674,95 TL iken, Bilişim Teknolojileri 

alanı öğrencisinin aldığı pay 7.503,93 TL olarak hesaplanmıştır. Öğretmen maliyeti, 

tüm maliyet kalemleri içersinde en yüksek paya sahip olan kalem olarak dikkat 

çekmektedir. 

4.1.1.2.2. Enerji Tüketim Maliyetleri 

Eğitimde enerji tüketimi denildiğinde ilk etapta akla gelen kalemler elektrik, 

su ve doğalgaz olarak sıralanabilir. Eğitimde gerçekleşen enerji tüketim maliyetleri, 

okullara gönderilen ödenekler ile devlet tarafından karşılanmaktadır. 

Rastgele seçilen 3 okula devlet tarafından aktarılan ortalama ödenekler, 

toplam öğrenci sayısına bölünerek bir öğrenci başına düşen enerji tüketim maliyeti 

hesaplanmıştır.  

Enerji kullanımları açısından alanlar incelendiğinde “elektrik enerjisi” 

kullanımının, laboratuarda geçirilen ders saatlerindeki fazlalık nedeniyle, Bilişim 

Teknolojileri alanında daha fazla olduğu gözlenmiştir. Fakat laboratuarda geçirilen 

zaman ve bilgisayarların harcadığı enerji miktarının doğru olarak tespit edilememesi 

nedeniyle ve bilişim alanı öğretmenlerinden alınan görüş sonucunda bu farklılık çok 

büyük olmayacağından dikkate alınmamıştır. 

Okullarda tüketilen su ve doğalgazın, öğrenciler arasında eşit olarak 

kullanıldığı varsayılmıştır. Bu nedenle enerji tüketimi değerlendirmesi aşamasında 
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elektrik, su ve doğalgaz maliyeti, Muhasebe-Finansman ve Bilişim Teknolojileri 

alanları arasında farklılık oluşturmayacaktır.  

Buna göre enerji tüketim maliyetlerinden alanlara göre düşen pay bugünkü 

değere çekildikten sonra şu şekilde hesaplanmıştır; 

- 2012-2013 eğitim-öğretim yılında kişi başına enerji maliyeti; 53,84  

- 2011-2012 eğitim-öğretim yılında kişi başına enerji maliyeti; 52,40  

- 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kişi başına enerji maliyeti;  47,80  

- 2009-2010 eğitim-öğretim yılında kişi başına enerji maliyeti; 48,26  

olarak hesaplanmıştır. 

 

Dört yıllık enerji maliyetinden bir öğrenciye düşen pay; 202,30  

(53,84+52,40+47,80+48,26) olarak hesaplanmıştır. 

 

4.1.1.2.3. İletişim Maliyetleri 

 Eğitim- öğretimin sürdürülmesi esnasında bir takım iletişim faaliyetleri 

gerçekleştirilmekte ve bunun içinde birtakım maliyetlere katlanılmaktadır. Bu 

iletişim faaliyetleri için harcanan maliyetler arasında internet,  telefon ve posta 

maliyetleri sayılabilir. İletişim maliyetleri de devlet tarafından okullara ödenek 

olarak gönderilmektedir. 

 İnternet ile telefon kullanımı ya da okullar tarafından ilgili kişi-kurumlara 

gönderilen posta gönderileri için yapılan harcamaların hangi kısmının, hangi öğrenci 

adına yapıldığının tespit edilmesi oldukça zordur. Bu nedenle bu harcamaların tüm 

öğrenciler arasında eşit olarak gerçekleştirildiği varsayılmıştır.  

 Okullarda katlanıldığı düşünülen ortalama iletişim maliyetleri, toplam 

öğrenci sayılarına bölünmüştür. İletişim maliyetleri açısından birim başına düşen 

pay; 
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- 2012-2013 eğitim-öğretim yılında kişi başına iletişim maliyeti; 3,74  

- 2011-2012 eğitim-öğretim yılında kişi başına iletişim maliyeti; 4,40  

- 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kişi başına iletişim maliyeti; 4,53  

- 2009-2010 eğitim-öğretim yılında kişi başına iletişim maliyeti; 4,41  

olarak hesaplanmıştır. 

Muhasebe-Finansman ve Bilişim Teknolojileri alanlarından herhangi birinde 

okuyan bir öğrencinin 4 yıllık iletişim maliyetinden aldığı payların toplamı; 17,08 

 (3,74+4,40+4,53+4,41) olarak hesaplanmıştır. 

4.1.1.2.4. Yardımcı Personel Maliyetleri 

Eğitim kurumlarında görev alan yardımcı personel kadroları temizlik 

görevlileri, memurlar ve güvenlik görevlilerinden oluşmaktadır. Enerji ve iletişim 

maliyetlerinin aksine yardımcı personel maliyetleri kısmi olarak devlet tarafından 

karşılanmakta, kalan kısım ise okul aile birliği bütçesinden finanse edilmektedir. 

Okulların büyüklüklerine ve öğrenci sayılarına bakılarak genel ihtiyaç 

olabilecek personel sayısı düşünülmüş, okullarla yapılan görüşmeler neticesinde, 

belirtilen personel sayısı üzerinden ortalama bir maliyet hesaplanmıştır. Personel 

maaşları zamlardan arındırılarak önceki yıl maliyetlerine de ortalama olarak 

ulaşılmıştır.  

Buna göre personel maliyetinin 4 yıllık eğitim süresince bir öğrenciye verdiği 

pay şu şekildedir; 

- 2012-2013 eğitim-öğretim yılında kişi başına iletişim maliyeti; 98,33  

- 2011-2012 eğitim-öğretim yılında kişi başına iletişim maliyeti; 78,46  

- 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kişi başına iletişim maliyeti; 65,46  

- 2009-2010 eğitim-öğretim yılında kişi başına iletişim maliyeti; 55,42  

olarak hesaplanmıştır. 
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4 yıllık eğitim süreci boyuna bir öğrencinin personel maliyetinden aldığı 

toplam maliyet; 297,67 (98,33+78,46+65,46+55,42) ’dir. Çalışan 

personelin tüm okul adına çalıştığı varsayıldığına göre maliyetlendirme Muhasebe- 

Finansman alanı ile Bilişim Teknolojileri alanında eğitim gören bir öğrenci adına 

farklılık göstermeyecektir.  

4.1.1.2.5. Sarf Malzemesi Maliyetleri 

Sarf malzemesi maliyetleri eğitimde kullanılan yardımcı malzemelerin 

maliyetinden oluşmaktadır. Okullarda kullanılan sarf malzemeleri arasında, kağıt, 

kalem, dosya, toner, yapıştırıcı gibi malzemeler sayılabilir. Ayrıca sarf malzemeleri 

kapsamı dışında kalan tebeşir, cetvel, kütüphane malzemeleri, yardımcı kitaplar ve 

süreli yayınlar gibi ders araç ve gereçleri de bu maliyet sınıflandırması kapsamında 

değerlendirilecektir. Bunun dışında ticaret meslek liselerinde eğitim gören 

öğrencilerin ortaöğretim kitap harcamaları ve mesleki eğitim derslerine ait modül 

kitaplarının harcamaları da bu kalem altında değerlendirilmiştir. 

Sarf malzemesi maliyetlerinin büyük bir kısmı devlet tarafından gönderilen 

ödenekler ile karşılanmakta kalan kısım ise okul aile birliği bütçesi vasıtasıyla 

alınmaktadır. 

Sarf malzemelerinin kullanımının hangi öğrenci için ne kadar 

gerçekleştirildiğini saptamak imkânsızdır. Bu harcama kalemi incelenirken yine 

okulların yapacağı maliyetler için ortalama rakamlar düşünülmüş ve bu rakamlar 

toplam öğrenci sayısına bölünerek kişi başına sarf malzemesi maliyeti bulunmuştur. 

Okullarda katlanılan kırtasiye malzemelerinin birim başına maliyetleri 

ortalama olarak şöyledir; 

- 2012-2013 eğitim-öğretim yılında kişi başına sarf malzemesi maliyeti; 26,81 
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- 2011-2012 eğitim-öğretim yılında kişi başına sarf malzemesi maliyeti; 29,59 

 

- 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kişi başına sarf malzemesi maliyeti; 28,02 

 

- 2009-2010 eğitim-öğretim yılında kişi başına sarf malzemesi maliyeti; 25,60 

 olarak hesaplanmıştır. 

Bunun dışında okullarda dağıtılan öğrenci kitaplarının maliyetinden 

bahsedilmesi gerekirse; eğitimde fırsat ve imkân eşitliğine yönelik olarak yürütülen 

projelerden olan ücretsiz ders kitabı temini projesi kapsamında ilk kitap dağıtımı 

2003 yılında ilköğretimde olmuştur. 2006 yılında ise ortaöğretim öğrencileri de 

kapsama alınmıştır. 2003 yılından 2012 yılına kadar toplam 1.544.362.340 adet kitap 

dağıtılmış ve toplam 2.618.969.265 TL ödeme yapılmıştır. 

Bir öğrenci dört eğitim ve öğretim yılında mezun olduğu için bu hizmetten 4 

yıl istifade etmektedir. Son dört eğitim ve öğretim yılını dikkate alırsak; 2009 yılında 

ortaöğretim kapsamında 58.428.930 adet kitap dağıtılarak bu kitaplar için 

99.542.475 TL ödenmiştir. 2010 yılında ortaöğretim kapsamında 63.121.837 adet 

kitap dağıtılarak bu kitaplar için 115.085.003 TL ödenmiştir. 2011 yılında 

ortaöğretim kapsamında 85.993.271 adet kitap dağıtılarak bu kitaplar için 

149.477.788 TL ödenmiştir.2012 yılında ise ortaöğretim kapsamında toplam 

62.630.049 adet kitap dağıtılarak bu kitaplar için 111.762.868 TL ödenmiştir. 

Yıllar Öğrenci Sayısı Kitap Sayısı Harcama 

2012-2013 4.995.623 62.630.049 111.762.868 

2011-2012 4.756.286 85.993.271 149.477.788 

2010-2011 4.748.610 63.121.837 115.085.003 

2009-2010 4.240.139 58.428.930 99.542.475 

TOPLAM 18.740.658 270.174.087 475.868.134 
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Tablo 15: Yıllar İtibarıyla Ücretsiz Ders Kitabı Dağılımı ve Maliyetleri 

Bu verilere dayanarak öğrenci kitaplarının kamuya maliyetini hesaplamak 

gerekirse, son dört eğitim öğretim yılında 18.740.658 adet ortaöğretim öğrencisine 

270.174.087 adet kitap dağıtmak için 475.863.134 TL maliyete katlanılmıştır. 

Ortaöğretim de dört yıl eğitim gören bir öğrencinin ücretsiz kitap dağıtımı hizmeti 

sonucu kamuya birim maliyeti aşağıdaki gibidir; 

= 475.863.134 / 18.740.658 = 25,39 TL’dir. 

Muhasebe-Finansman ve Bilişim Teknolojileri alanlarından herhangi birinde 

okuyan bir öğrencinin 4 yıllık sarf malzemesi kullanımı maliyetinden aldığı payların 

toplamı; okullarda yardımcı malzemeler için yapılan harcamalar ve devletin ihale 

usulü ile yaptığı kitap dağıtım harcamalarından oluşmuştur. Buna göre sarf 

malzemeleri maliyeti; 135,41  ((26,81+29,59+28,02+25,60)+25,39) 

olarak hesaplanmıştır. 

 

4.1.1.2.6. Öğrenci Sigorta Maliyetleri 

Meslek liseleri bünyesinde eğitim gören öğrenciler eğitimlerinin çeşitli 

evrelerinde, okul dışı eğitim kapsamında, uygulamalı öğrenme dönemi 

çerçevesinde, staj faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Staj süresince öğrenciler 

maaşlı olarak bir işletmede çalıştıkları için sosyal güvenlik yasası gereğince sigorta 

primi tahakkuk etmekte ve bu bedel devletin ilgili kurumları tarafından 

karşılanmaktadır. 

6111 Sayılı Kanun'un 37'nci maddesi ile 5510 Sayılı Kanun'un 80'inci maddesi 

birinci fıkrasına (k) bendi eklenerek, meslek liselerinde okumakta iken veya 

yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerin prime esas günlük 

kazançlarının hesaplanmasında prime esas günlük kazanç alt sınırının dikkate 

alınacağı hükme bağlanmıştır. Stajyerlerin prime esas günlük kazançlarının 
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hesaplanmasında, prime esas günlük kazanç alt sınırı dikkate alınır. 3308 sayılı 

Meslekî Eğitim Kanununun 25 inci maddesi uyarınca da; aday çırak, çırak ve 

işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere sigorta primleri bunların yaşına uygun 

asgari ücretin % 50′ si üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekle 

karşılanır. 

Yine 6111 Sayılı Kanun'un 38'inci maddesi ile 5510 Sayılı Kanun'un 81'inci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklik ile bu kapsamda olanlar 

için prim oranı; prime esas kazançlarının %6'sıdır. Bu prim oranının % 1'inin kısa 

vadeli sigorta kolları, %5'inin de genel sağlık sigortası primidir.  

Bu açıklamalara göre;  

 
Asgari Ücret Tutarı Prime Esas Kazanç Ödenecek SGK Primi 

01.07.2012- 
31.12.2012 

940,5 940,5 x 0,50= 470,25 470,25x0,06=28,215 

01.01.2013- 
30.06.2013 

978,6 978,60 x 0,50= 489,3 489,3 x 0,06=29,35 

 

Tablo 16:  SGK Prim Tablosu 

 Asgari ücret uygulaması senenin ilk altı ayı ile son altı ayı arasında farklılık 

göstermektedir. Bir eğitim-öğretim dönemi her iki asgari ücret tutarını kapsadığı için 

bir öğrenciye düşen ortalama SGK prim ödemesi hesaplanarak 28,90 TL olarak 

bulunmuştur. Öğrencilere 9 ay sigorta primi yatırıldığına göre; 28,90 x 9= 260,10 

 bir öğrenciye düşen sigorta maliyetidir. 

4.1.1.2.7. Fiziki Onarım, Bakım Ve Temizlik Giderleri 

Eğitim ve öğretim hizmetleri devam ederken zaman içerisinde eğitimsel 

birimlerde yıpranmalar ortaya çıkmaktadır. Bu yıpranmalar ve bozulmaların ortadan 

kaldırılması belli bir maliyete yol açmakta ve bu maliyetler okul aile birliği tarafından 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.3308&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.3308&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.3308&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
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karşılanmaktadır. Bu duruma ilaveten son yıllarda okullarda yapılan bakım onarım 

kapsamında bina güçlendirme çalışmaları devlet tarafından finanse edilmektedir. 

 Ayrıca bu harcama kalemine temizlik malzemesi maliyetleri de eklenmiştir. 

Eğitim kurumlarında kullanılan temizlik malzemesi maliyetleri genellikle devlet 

tarafından ödenekler vasıtasıyla ya belediler tarafından karşılanmakta olup, ihtiyaç 

duyulan durumlarda okul aile birliği bütçesi kullanılmaktadır. 

 Okullarda gerçekleştirilen fiziki onarım ya da bakım işlemleri, genel olarak 

binada ortaya çıkan hasarların yenilenmesi ya da binanın temelde güçlendirilmesi 

amacıyla gerçekleşmektedir. Bu hasarlar okulun genel yapısında ortaya çıktığı için 

maliyetlerin alan bazında ayrıştırılması mümkün değildir. Ayrıca temizlik malzemesi 

de tüm sınıflarda eşit olarak kullanıldığı varsayıldığından bu maliyette de alan 

bazında farklılıklar gözetilmeyecektir. 

 Fiziki onarım, bakım ve temizlik giderleri için okulların büyüklüklerine göre 

yapacakları ortalama maliyetler, toplam öğrenci sayılarına bölünmüştür. Buna göre 

öğrencinin 4 yıllık eğitim süresince kişi başına fiziki onarım, bakım ve temizlik 

malzemelerinden düşen payı şu şekilde hesaplanmıştır; 

- 2012-2013 eğitim-öğretim yılında kişi başına fiziki onarım, bakım ve temizlik 

maliyeti; 20,73  

- 2011-2012 eğitim-öğretim yılında kişi başına fiziki onarım, bakım ve temizlik 

maliyeti; 20,96  

- 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kişi başına fiziki onarım, bakım ve temizlik 

maliyeti; 23,20  

- 2009-2010 eğitim-öğretim yılında kişi başına fiziki onarım, bakım ve temizlik 

maliyeti; 15,85  olarak hesaplanmıştır. 

Muhasebe-Finansman ve Bilişim Teknolojileri alanlarından herhangi birinde 

okuyan bir öğrencinin 4 yıllık eğitimi süresince okullarda yapılan fiziki onarım, bakım 
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ve temizlik malzemesi kullanımında aldıkları payların toplamı; 80,74  

(20,73+20,96+23,20+15,85) olarak hesaplanmıştır. 

4.1.1.2.8. Öğrenci Faaliyet Maliyetleri 

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin vazgeçilmez bir parçası olan sosyal 

etkinlikler arasında spor müsabakaları, müzik, resim, gezi ve kültürel faaliyetler 

sayılabilir. Doğal olarak bu etkinliklerin gerçekleştirilmesi esnasında ortaya çıkan 

maliyetler çeşitli kurum ve kişiler tarafından karşılanmaktadır. Bu kurum ve kişiler 

olarak okul aile birliklerine, belediyelere, hayırseverlere ve çeşitli ticari kuruluşlara 

yer verilebilir. Bunun dışında okullar bütçelerine göre öğrencilere burs ve yardım 

olanağı sağlamaktadır.  Öğrenciler adına katlanılan diğer maliyetler bu başlık altında 

incelenmiştir. 

 Bu maliyet kalemi genel olarak okulların bütçelerine bağlı olarak şekillendiği 

görülmektedir. Okullarla yapılan görüşmelerde edinilen bilgilere göre ve okul aile 

birliği bütçelerindeki değişimlerde dikkate alınarak ortalama bir öğrenci maliyeti 

varsayımında bulunulmuştur. Bu varsayıma bağlı olarak hesaplanan ortalama 

öğrenci faaliyet maliyetleri kişi başına şu şekilde hesaplanmıştır; 

- 2012-2013 eğitim-öğretim yılında kişi başına öğrenci faaliyet maliyeti; 1,91 

 

- 2011-2012 eğitim-öğretim yılında kişi başına öğrenci faaliyet maliyeti; 3,89 

 

- 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kişi başına öğrenci faaliyet maliyeti; 4,53 

 

- 2009-2010 eğitim-öğretim yılında kişi başına öğrenci faaliyet maliyeti; 4,58 

 olarak hesaplanmıştır. 

Muhasebe-Finansman ve Bilişim Teknolojileri alanlarından herhangi birinde 

okuyan bir öğrencinin 4 yıllık sosyal faaliyet ya da yardımların maliyetinden aldığı 

payların toplamı; 14,91  (1,91+3,89+4,53+4,58) olarak hesaplanmıştır. 
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4.1.1.3. KAMUSAL MALİYET SONUÇLARI 

 Devlet tarafından ilgili eğitim programlarıyla ilgili gerçekleştirilen maliyetler 

tespit edilmiş ve eğitim-öğretimin devamı için devletin katlanmak zorunda kaldığı 

sabit maliyetler ve değişken maliyetler aşağıdaki şekilde tablolaştırılarak 

hesaplanmıştır; 

Sabit Maliyetler Muhasebe-Fin. Alanı Bilişim Tek. Alanı 

Bina Maliyetleri 291,28 TL 291,28 TL 

Demirbaş Maliyetleri 85,74 TL 339,65 TL 

Yönetici Maliyetleri 255,45 TL 255,45 TL 

TOPLAM 632,47 TL 886,38 TL 

 

Tablo 17: Kişi Başına Düşen Sabit Maliyet Tablosu 

Sabit maliyetler açısından sonuçlar incelendiğinde bina maliyetleri ve İdareci 

maliyetleri açısından alanlar arasında farklılık tespit edilmemiştir. Demirbaş 

maliyetlerinde ise Bilişim Teknolojileri alanı açısından maliyet fazlalığından oluşan 

farklılık tespit edilmiştir. 
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Değişken Maliyetler Muhasebe-Fin. Alanı Bilişim Tek. Alanı 

Öğretmen maaşları 7.674,95 TL 7.503,93 TL 

Enerji tüketimi 202,30 TL 202,30 TL 

İletişim Giderleri 17,08 TL 17,08 TL 

Yardımcı Per. Maliyetleri 297,67 TL 297,67 TL 

Sarf malzemeleri 135,41 TL 135,41 TL 

Öğrenci sigorta giderleri 260,10 TL 260,10 TL 

Onarım/bakım ve tem gid. 80,74 TL 80,74 TL 

Öğr./faaliyet harcamaları 14,91 TL 14,91 TL 

TOPLAM 8.683,16 TL 8.512,14 TL 

 

Tablo 18: Kişi Başına Düşen Değişken Maliyet Tablosu 

Değişken maliyetler açısından kamusal maliyetler incelendiğinde genel olarak 

alanlar arasında maliyet farklılıkları dikkate alınmamıştır. Sadece öğretmen 

maliyetleri alan bazlı olarak incelenmiş ve Muhasebe Finansman alanı öğretmen 

maliyetlerinin, Bilişim Teknolojileri alanı öğretmen maliyetinden daha yüksek çıktığı 

görülmüştür. 

 

Muhasebe-Fin. Alanı Bilişim Tek. Alanı 

SABİT MALİYET 632,47 TL 886,38 TL 

DEĞİŞKEN MALİYET 8.683,16 TL 8.512,14 TL 

KAMUSAL MALİYET 9.315,63 TL 9.398,52 TL 

 

Tablo 19: Kişi Başına Düşen Toplam Toplumsal Maliyet Tablosu 

 Sonuç olarak 4 yıllık eğitim öğretim süreci boyunca devlet tarafından bir 

muhasebe finansman alanı öğrencisine yapılan maliyet olarak; 9.315,63 
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, bir bilişim teknolojisi alanı öğrencisine yapılan maliyet olarak; 9.398,52 

 bulunmuştur. 

4.1.2. KİŞİSEL MALİYETLER 

Öğrencinin öğrenim süresi boyunca sadece devlet tarafından maliyete 

katlanılmamakta, ayrıca aileler tarafından yemek, ulaşım, kitap, kırtasiye, okul giysisi 

ve benzeri harcamalarda yapılmaktadır. Bu harcamalar öğrencilerin kişisel maliyeti 

olarak ele alınacaktır. 

Kişisel maliyetler şu başlıklar altında incelenecektir; 

- Giyim Maliyetleri, 

- Günlük Genel Harcamalar,  

- Ders Araç-Gereç Giderleri. 

 

4.1.2.1. GİYİM MALİYETLERİ 

Okullarda uygulanan kılık kıyafet yönetmeliğine göre öğrenciler okul 

yönetimi tarafından uygun görülen ve tek tip olarak belirlenen okul forması ile 

eğitim görmektedirler. 2013-2014 eğitim öğretim yılında yürürlüğe girecek 

yönetmelikte, tek tip kıyafet zorunluluğu ortadan kalkmış ve kıyafet kullanımı 

velilerin yüzde ellisinden fazlasının muvafakatine bağlı kılınmıştır.  Fakat bu 

değişiklik, örneklemde yer alan öğrencilere uygulanmamıştır. 

Öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda, eğitim süreleri boyunca 

kullandıkları kıyafet sayısı ortalama 3 takım olarak belirlenmiştir. Alınan kıyafetlerin 

maliyetleri olarak takım başına 70 TL alınmıştır. Bunun dışında, bir adedi 45 TL’den 

olmak üzere ortalama 4 ayakkabı kullandıklarını belirtmişlerdir. Böylece kıyafet 

maliyeti öğrenci başına 390  olarak hesaplanmıştır. 
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4.1.2.2. GÜNLÜK GENEL HARCAMALAR 

Bu bölümde öğrencilerin eğitim-öğretim süresince yaptıkları ulaşım, yemek 

vb. maliyetler incelenmiştir. Öğrencilerin okul harçlığını harcama alışkanlıkları 

farklılık göstermektedir. 

Yapılan görüşmeler neticesinde, okul harçlığı maliyetlerinin ortalaması 

alınmış ve gün içerisinde bir öğrenci başına 10-15 TL arası harcama yapıldığı 

görülmüştür. Bir eğitim-öğretim dönemi 180 günden oluştuğu düşünülerek maliyet 

hesaplanmış, buna göre yemek, yol vb. masrafları için dört eğitim-öğretim yılında 

ortalama 7200  harcandığı tespit edilmiştir. 

4.1.2.3. DERS ARAÇ - GEREÇ MALİYETLERİ 

Ders araç-gereçleri bölümünde öğrencilerin kullandıkları defter, kalem, silgi 

vb araçlar ile dönem içinde yapılan ödev ya da projeler için katlanılan kişisel 

maliyetler incelenmiştir. 

Bu maliyet açısından, incelenen iki alan arasında farklılıklar gözlenmiştir. 

Bilişim teknolojisi öğrencilerinin hazırladıkları proje ve ödevler için CD, DVD, flash 

bellek, ödev ciltleme gibi araç-gereçleri muhasebe öğrencilerinden daha fazla 

kullandıkları tespit edilmiştir. Muhasebe Finansman alanı öğrencileri ise alanlarıyla 

ilgili yevmiye defteri, işletme defteri gibi araç gereçler kullanmışlardır. 

Öğrencilerle yapılan görüşmeler sonrasında bir Muhasebe Finansman alanı 

öğrencisinin ders araç gereç maliyetleri için dört sene boyunca ortalama 200 

 maliyete katlandığı, Bilişim Teknoloji alanı öğrencisinin ise 300 

 maliyete katlandığı görülmüştür. 



88 
 

4.1.2.4. KİŞİSEL MALİYET SONUÇLARI 

Öğrencilerin eğitim süreleri boyunca aileler tarafından katlanılan maliyetler 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

KİŞİSEL MALİYETLER MUH-FİNANSMAN BİL.TEKNOLOJİLERİ 

Okul Kıyafet Maliyetleri 390,00 TL 390,00 TL 

Öğrenci Okul Harçlığı 7.200,00 TL 7.200,00 TL 

Ders Araç-Gereç Maliyeti 200,00 TL 300,00 TL 

TOPLAM 7.790,00 TL 7.890,00 TL 

 

Tablo 20: Kişisel Maliyet Tablosu 

Tablo incelendiğinde genel maliyetlerin her iki alan için aynı olduğu 

görülmektedir. Sadece ders araç-gereç kullanımı açısından Bilişim Teknolojileri alanı 

açısından bir farklılık görülmektedir. Ailelerin öğrencinin eğitimi için katlandığı 

maliyet Muhasebe-Finansman alanı için 7.790,00  iken, Bilişim 

Teknolojileri alanında eğitim görmüş bir öğrenci için katlanılan maliyet 7.890,00 

 olarak hesaplanmıştır. 

4.1.3. Toplam Maliyetler 

 Mesleki ve teknik eğitim kapsamında eğitim gören bir Muhasebe-Finansman 

alanı ve Bilişim Teknolojileri alanı öğrencisinin dört yıllık eğitim süresince 

gerçekleşen toplam maliyetleri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. Maliyetler 

karşılaştırma yapılmasına imkan vermesi açısından yıllık ve aylık olarak da ifade 

edilmiştir:  
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MALİYETLER  4 yıllık Yıllık Aylık 

Kamusal Maliyet 9.315,63 TL 2.328,90 TL 194,07 TL 

Kişisel Maliyet 7.790,00 TL 1.947,50 TL 162,29 TL 

TOPLAM MALİYET 17.105,63 TL 4.276,40 TL 356,36 TL 

 

Tablo 21: Muhasebe Finansman Alanı Kişisel Maliyet Tablosu 

 

MALİYETLER  4 yıllık Yıllık Aylık 

Kamusal Maliyet 9.398,52 TL 2.349,63 TL 195,80 TL 

Kişisel Maliyet 7.890,00 TL 1.972,50 TL 164,37 TL 

TOPLAM MALİYET 17.288,52 TL 4.322.13 TL 360.17 TL 

 

Tablo 22: Bilişim Teknoloji Alanı Toplam Maliyet Tablosu 

Buna göre incelenen iki alan arasında maliyetler açısından büyük bir farklılık 

tespit edilmemiştir. Muhasebe Finansman alanında eğitim gören bir öğrenci için 

yapılan maliyet; 17.105,63  iken Bilişim Teknolojileri alanında eğitim 

gören bir öğrencinin toplam maliyeti ise 17.288,52 ’dir. 

4.2. FAYDALARIN HESAPLANMASI 

Eğitimin niteliği gereği gerçek faydasının ölçülmesi oldukça zordur. Çünkü 

eğitimin faydası durağan değildir ve devamlılık gösterir. Bunun dışında salt para ile 

ifade edilebilir sonuçları yoktur.  Fakat çalışmanın niteliği gereği faydanın parasal 

ifadesinin hesaplanması gereklidir. Bu bölüm incelenirken öncelikle mesleki ve 

teknik liselerin Muhasebe-Finansman ve Bilişim Teknolojileri alanından mezun 

öğrencilerin, iş hayatında elde ettikleri ekonomik kazançlar dikkate alınmıştır. Ayrıca 

bu bölümlerden mezun olan kişilerden “bu alanlarda eğitim almanın kendilerine 
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sağladığı faydaları” ifade etmeleri istenmiştir. Tüm bu bilgilere, alandan mezun 

kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda ulaşılmıştır.  

Bu görüşmeler neticesinde, alandan mezun olan kişilerin eğitim gördükleri 

sektörden daha farklı işlerde çalışabildikleri görülmüştür. Örneğin; Muhasebe-

Finansman alanından mezun olan bir öğrencinin daha sonra kasiyerlik, ayakkabıcılık 

vb. meslekler yapması gibi... Eğitim gördüğü alanda çalışmasa dahi, o alandan 

mezun olmanın kişiye faydası olacağı düşünülmüş, bu nedenle faydaların üç ayrı 

başlık altında incelenmesine karar verilmiştir. Buna göre;  

- Birinci durumda; kişinin hangi sektörde çalıştığı dikkate alınmadan toplam 

kazançlarının ortalaması alınarak fayda ölçülmeye çalışılmıştır, 

- İkinci durumda; sadece eğitim gördüğü sektörde çalışan kişilerin ortak kazançları 

dikkate alınarak fayda ölçülmüştür, 

- Üçüncü durumda ise; eğitim gördüğü alandan başka bir sektörde çalışan kişilerin 

faydaları ölçülmüştür, 

Buna göre muhasebe-finansman ve bilişim teknolojileri alanından mezun 

olan öğrencilerin ekonomik faydaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

ALAN I. Durum II.Durum III.Durum 

Muhasebe-Finansman Alanı 1.578 TL 1.588 TL 1.563 TL 

 

Tablo 23: Muhasebe Finansman Alanı Ekonomik Fayda Tablosu 

Tablodaki verilere bakıldığında örneklemde yer alan muhasebe finansman 

alanı mezunu öğrencilerinin ortalama kazancı 1.578 TL dir. Eğer kişi eğitim gördüğü 

alanda çalışıyor ise kazancının 1.588 TL olduğu, eğitim gördüğü sektörden başka bir 

alanda çalışıyor ise kazancının 1.563 TL olduğu tespit edilmiştir. 
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ALAN I. Durum II.Durum III.Durum 

Bilişim Teknolojileri Alanı 1.859 TL 2.124 TL 1.483 TL 

 

Tablo 24: Bilişim Teknolojileri Alanı Ekonomik Fayda Tablosu 

Aynı şekilde bilişim teknolojileri mezunlarının ortalama kazançları ile ifade 

edilebilir faydası 1.859 TL dir. Bu alan mezunu kişilerin, kendi sektörlerinde 

çalışmaları halinde bu kazanç 2.124 TL olarak değişmektedir. Eğitim görülen alandan 

başka bir sektörde çalışmaları halinde ölçülebilir faydanın 1.483 TL olduğu 

görülmüştür. 

4.3. FAYDA MALİYET ANALİZİ DEĞERLENDİRME 

 Eğitim programları üzerine yapılan fayda-maliyet analizinin hem sosyal, hem 

de ekonomik sonuçları bulunmaktadır. Değerlendirme ekonomik sonuçlar üzerine 

yapılacaktır. Bu bağlamda alanlar arasında maliyet karşılaştırmaları yapılmıştır. Buna 

göre Tablo 21 ve 22 de yer alan kişi başına toplam maliyetler incelenmek gerekirse 

alanlar arasında büyük bir maliyet farkı gözlenmemiştir. Ortaya çıkan maliyet 

farklılıklarının bazıları aşağıdaki nedenlerden kaynaklanmaktadır; 

- Bilişim-teknolojileri alanında kullanılan laboratuar malzemeleri maliyetlerinin 

daha yüksek olması, 

- Muhasebe finansman alanında öğretmen maliyetlerinin daha fazla gerçekleşmiş 

olması, 

- Bilişim alanında kişisel maliyetler incelendiğinde ders araç gereç maliyetlerinin 

daha yüksek çıkması. 
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Yapılan araştırmalarda eğitim harcamalarıyla ilgili kapsamlı bir 

maliyetlendirme yapılmadığı görülmüştür. Yalnızca 2002 yılında Türkiye İstatistik 

Kurumu (TÜİK) tarafından eğitim seviyelerine göre öğrenci başına düşen ve devlet 

tarafından yapılan eğitim harcamaları hesaplanmıştır. Buna göre mesleki ve teknik 

liselerde yıllık eğitim harcamaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 

Eğitim seviyesi 
Harcama 

(Milyon TL) Öğrenci sayısı (Milyon TL) 

Mesleki-Teknik Lise  1.977.142.766 981.224 2.015 

      Resmi 1.973.376.336 980.288 2.013 

      Özel 3.766.430 936 4.024 

 

Tablo 25: 2002 Yılı Eğitim Seviyelerine Göre Öğrenci Başına Düşen Eğitim 
Harcamaları (TÜİK-http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1018) 

Yukarıdaki tabloya göre mesleki ve teknik liseler için katlanılan yıllık kamusal 

maliyet 2002 yılı için 2.015 TL olarak hesaplanmıştır. Tablo 21 ve 22 de yer alan yıllık 

kamusal maliyetlere bakıldığında Muhasebe finansman alanı yıllık maliyetinin 2.328, 

90 TL, Bilişim Teknolojileri alanı yıllık maliyetinin ise 2.349,63 TL olduğu 

görülmüştür. Paranın zaman değerinde ortaya çıkan değişiklik dikkate alınmadığı 

sürece her iki çalışmanın paralellik gösterdiği görülmektedir. 

Alanları ekonomik fayda açısından karşılaştırmak gerekirse aşağıdaki tablo 

incelenmelidir;  

ALAN Ort. Kazanç Sektör İçi Sektör Dışı 

Muhasebe-Finansman Alanı 1.578 TL 1.588 TL 1.563 TL 

Bilişim Teknolojileri Alanı 1.859 TL 2.124 TL 1.483 TL 

Tablo 26: Eğitim Programları Ekonomik Fayda Tablosu 
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Bu durumda bilişim teknolojileri alanı öğrencilerinin ortalama kazançları ve 

kendi alanlarıyla ilgili bir işte çalışmaları halinde elde ettikleri kazanç muhasebe 

finansman alanından daha yüksek çıkmıştır. Buna karşı sektör dışı işe 

yerleşmelerden elde edilen kazanç muhasebe finansman alanında, bilişim alanından 

daha yüksek çıkmıştır. 

Eğitim programlarının ekonomik faydalarının kendi içinden değerlendirmek 

gerekirse bilişim alanında eğitim görülen alanda çalışıyor olmanın ekonomik 

faydasının, farklı bir alanda çalışıyor olmanın ekonomik kazancından oldukça yüksek 

olduğu görülmektedir. Muhasebe finansman alanında ise eğitim görülen alanda ya 

da alan dışında çalışmanın ekonomik faydası karşılaştırmasında çok büyük bir 

farklılık tespit edilmemiştir. 

Eğitim maliyetlerinin bir yatırım olduğu düşünülürse yatırımın kendini geri 

ödeme süresinin de değerlendirilmesi gereklidir.  

Öncelikle kişisel maliyetlerin geri kazandırılma sürecini hesaplamak 

gerekirse;  

- Muhasebe finansman alanının kişisel maliyeti 7.790,00 TL’ dir. Bu alandan 

mezun bir kişinin kendi alanında çalışıyor olması halinde elde ettiği ekonomik 

fayda ise 1.588 TL dir. Buna göre yatırımın kendini amorti etme süresi ortalama; 

5 aydır.3  

- Bilişim alanının toplam maliyeti ise 7.890,00 TL’ dir. Bu alanda eğitim gören kişi, 

mezuniyetten sonra kendi alanında çalışıyor ise elde ettiği ekonomik fayda 2.124 

TL dir. Buna göre bilişim teknolojileri alanına yapılan yatırımın kendini amorti 

etme süresi ortalama 4 aydır. 4 

                                                           
3
  

 

4
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 Eğitim programı mezunları için devlet tarafından katlanılan maliyetlerin, 

devlete geri ödenme süresi de önemlidir. Kamu maliyetlerinin geri ödemesi, kişilerin 

kazançları üzerinden alınan gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri aracılığıyla 

gerçekleşmektedir. Gelir vergisi; gelir vergisi matrahı üzerinden %15 oranından 

başlamak üzere %20, %27 ve %35 oranlarında kesilmektedir. Fakat gelir vergisi oranı 

%15 olmak üzere sabit kabul edilmiştir. Damga vergisi ise brüt ücret üzerinden % 

0759 oranında hesaplanmaktadır.  

Eğitim programı mezunlarının, eğitim gördüğü alanda çalıştığı varsayımı 

üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi hesaplaması yapılmıştır. Buna göre 

muhasebe finansman alanı mezunlarının kazançları üzerinden hesaplanan vergi 

283,19 TL dir. Bilişim teknolojileri alanı mezunlarının kazançları üzerinden 

hesaplanan vergi 378,80 TL dir. Daha önceden belirtilen kamu maliyetleri ise 

muhasebe finans için 9.315,63 TL, bilişim teknolojileri için ise 9.398,52 TL dir. 

Hesaplama yapılırken kamu maliyeti ve vergi tutarlarının gelecekteki değeri aynı 

oranda değişeceği için,  gelecekteki değer dikkate alınmamıştır. Buna göre 

muhasebe finans alanı için kamu maliyetini geri ödeme süresi ortalama 33 aydır.5 

Bilişim teknolojileri alanının kamu maliyetlerini geri ödeme süresi ise ortalama 25 

aydır.6   

  

                                                           
5
  

 

6
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde, araştırmadan elde edilen verilere göre ulaşılan sonuçlar ve bu 

sonuçlardan hareketle geliştirilen öneriler bulunmaktadır. 

5.1. SONUÇLAR 

İnsanlığın var oluşundan günümüze kadar her zaman varlığını koruyan en 

önemli kavramlardan biri, şüphesiz ki eğitimdir. Eğitimin amacı bireylerde istemli 

biçimde davranış değişikliği oluşmasını sağlamak ve bu davranış değişikliklerinin 

sonraki kuşaklara aktarılmasını gerçekleştirmektir. Bu amaçlar nedeniyle toplumlar 

açısından eğitime yapılan yatırımlara gereklilik duyulmaktadır. Mesleki eğitim ise 

toplumda nitelikli insan gücü yetiştirmesi ve ülkenin ekonomik açıdan kalkınmasını 

sağlaması gibi hedefler nedeniyle ülkeler tarafından daima desteklenmiştir. Bilindiği 

gibi mesleki eğitimin, toplumda nitelikli insan gücü yetiştirmesi ve ülkenin ekonomik 

açıdan kalkınmasını sağlaması, işsizliğin azaltılması, üretimde verimliliğin 

arttırılmasının sağlanması, bireylerin teknolojiye olan uyumluluklarının artırılması, 

kişilerin eğitim hayatı ile iş hayatı arasında adaptasyon sorununu ortadan 

kaldırılmasına yardımcı olması gibi birçok özelliği bulunmaktadır. Bu özellikleri 

nedeniyle mesleki eğitime yatırım yapılması ülkeler açısından önemlidir. 

Bu çalışma ile Türkiye’de mesleki eğitim veren alanlar arasında öğrenci sayısı 

oldukça yüksek olan Bilişim Teknolojileri alanı ile Muhasebe-Finansman alanı eğitim 

programlarının fayda-maliyet analizi yapılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Fayda-

maliyet analizi kısaca; birbirinden farklı niteliklerdeki yatırım projelerinin etkinlik 

yönünden değerlendirilmesini sağlayan bir analiz tekniğidir. Bu çalışmada da, 

eğitimin bir yatırım projesi olduğu olgusundan yola çıkılarak değerlendirme 

yapılmıştır. 

Türkiye’de mesleki eğitimin finansmanını sağlayan kalemleri genel olarak 

bütçelerden ayrılan ödenekler, mesleki eğitimi geliştirme-yaygınlaşma fonundan 
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ayrılan kaynaklar ve okul aile birlikleri tarafından oluşturulan kaynaklardan oluştuğu 

görülmüştür.   

Çalışmada elde edilen veriler, paranın zaman değerinde oluşan değişkenlik 

nedeniyle, yıllık faiz göstergeleri dikkate alınarak bugünkü değere çekilmiştir. Fayda-

maliyet analizi yapılırken “Geri Ödeme Süresi” yönteminden faydalanılmıştır. 

Alanlarla İlgili Maliyetlere Ait Sonuç 

Araştırma maliyet ayağı incelendiğinde, bilişim teknolojileri alanı kişi başına 

düşen dört yıllık toplam maliyetinin 17.288,52 TL, muhasebe finansman alanının kişi 

başına düşen dört yıllık toplam maliyetinin ise 17.105,63 TL olduğu görülmüştür. Bu 

açıdan maliyetlerin benzerlik gösterdiği görülmektedir. Bu durum her iki alanı 

sadece maliyetleri açısından karşılaştırdığımızda, eşit seviyede yatırım yapılabilir 

kılmaktadır. 

Alanlarla İlgili Ekonomik Faydalara Ait Sonuç 

Bu alanlardan mezun olan kişilerin ekonomik fayda sonucu, eğitim görülen 

sektörden çalışılması halinde bilişim teknolojileri alanı mezunları için 2.124 TL, 

muhasebe finansman alanı mezunları için ise 1.588 TL dir. Buna göre bilişim 

teknolojileri alanına ait ekonomik faydanın daha yüksek çıktığı görülmektedir. Bu 

verilere bakılarak bilişim teknolojileri sektörünün daha yüksek getirisi olan bir sektör 

olduğu ve eğitim programının sektörle örtüşen bir eğitim verdiği 

söylenebilmektedir. 

Alanların kendi içinde ekonomik faydalarını değerlendirmek gerekirse; bilişim 

teknolojileri alanı mezunu kişilerin kendi sektörlerinde çalışmaları halinde elde 

ettikleri kazanç ile sektör dışında bir alanda çalışması halinde elde ettiği kazanç 

arasında önemli bir fark görülmüş ve eğitim görülen alanda çalışmanın ekonomik 

faydasının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu veri ile bilişim teknolojileri 
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alanının eğitim verdiği alanda başarılı olduğu ve bu eğitimin sektörde karşılığının 

bulunduğu görülmüştür. Buna karşın muhasebe finansman alanı mezunlarının 

eğitim gördükleri alan ile eğitim gördüğü alan dışındaki sektörlerden elde ettikleri 

ekonomik fayda açısından önemli bir farklılık tespit edilmemiştir. Bu verilere göre 

muhasebe finansman alanının sadece eğitim verilen alanda değil, başka sektörlerde 

de çalışabilmek için ihtiyaç duyulan niteliklere sahip olarak kişileri yetiştirildikleri 

söylenebilmektedir. 

Alanlara Ait Fayda-Maliyet Analizi Sonucu 

Eğitim bir yatırım projesi olduğuna göre, bu yatırımın maliyetlerinin geri 

kazanılma süresi de önem taşımaktadır. Buna göre;  

- Muhasebe finansman alanı için kişisel maliyetler ortalama 5 ay içinde, kamu 

maliyetleri ise ortalama 33 ay içinde geri kazandırılabilmektedir.  

- Bilişim teknolojileri alanı için ise kişisel maliyetler ortalama 4 ay içinde, kamu 

maliyetleri ise 25 ay içinde geri kazandırılabilmektedir.  

Bu verilere bakıldığında eğitim programlarının geri ödeme süresinin yatırımın 

yapılabilirliği açısından oldukça kısa olduğu görülmüştür.  

Alanlarla İlgili Sosyal Faydalara Ait Sonuç 

Eğitimin sağladığı bütün faydaları, eğitimin niteliği nedeniyle tam olarak 

ölçmek ya da tanımlamak mümkün değildir. Bu eğitimi almanın ya da bu alanlardan 

mezun olmanın sosyal faydaları da bulunmaktadır. Öğrencilerle yapılan 

görüşmelerde elde edilen verilere göre ulaşılan sosyal faydalar aşağıda ifade 

edilmiştir; 

Buna göre kişinin orta öğretim evresi boyunca ölçülemeyen bir takım 

faydalar ile karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Kişi orta öğretim kurumu ile sosyal 

ortam sahibi olmuş, kendini ifade edebilme imkanı bulmuş ve alınan eğitimin 
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gerektirdiği temel bilgi donanımına sahip olarak bu eğitim kademesini 

tamamlamıştır. Eğitim programlarından mezun olan bir öğrenci, bir üst eğitim 

kurumuna geçiş yapabilmek için ihtiyaç duyulan eğitim kademesini tamamlamış 

olmaktadır. Bu eğitim kademesini tamamlamış olmak kişinin sosyal statüsünü 

ilköğretim seviyesinden, orta öğretim seviyesine çekmektedir.  

Orta öğretim kademesini bitirmenin yanı sıra bu mesleki eğitim 

programlarından mezun olan kişilere, meslek yüksek okullara sınavsız geçiş hakkı 

verilmesi de akademik yönden başarının artmasını sağlamaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında ilgili eğitim programları kişiye eğitime devam etme ya da doğrudan 

kazanç elde etme hakkı sağlaması seçenekleri sunabilmektedir. 

 Ayrıca muhasebe finansman ya da bilişim teknolojileri alanlarında eğitim 

gören kişilerin sektöre yaptıkları katma değerde tartışmasız oldukça yüksektir. Bu 

eğitim programları ile sektörel büyüme sağlanmış ve piyasadaki ara eleman ihtiyacı 

dönemsel olarak karşılanmıştır. 

5.2. ÖNERİLER  

 Fayda maliyet analizi sonucuna bakıldığında, eğitim programları 

yatırımlarının geri ödeme süresinin yatırımın yapılabilirliği açısından oldukça kısa 

olduğu görülmüştür. Bu nedenle ilgili eğitim programlarına yapılan yatırımların 

arttırılarak devam ettirilmesi önerilmektedir. 

 Ayrıca eğitim programlarının bir yatırım projesi olduğu ve bu alanlarda 

yatırım yapılmadan önce mutlaka fayda maliyet analizinin yapılması gerektiği 

unutulmamalıdır. Bu nedenle bu konuda daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılması 

önerilmektedir. 
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