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ÖNSÖZ 

 

Ülkemizde geçmi�i 20. yüzyılın ba�larına kadar uzanan mesleki ve teknik e�itim, ihtiyaç 

duyulan nitelikli i� gücünü yeti�tirmek üzere orta ve yüksekö�retim düzeyinde 

yürütülmektedir. Yüksekö�retim düzeyinde kısa süreli e�itimlerle yeti�tirdi�i ara elemanlar 

sayesinde kamu ve özel sektörün geli�imine katkı sa�layan meslek yüksekokulları, 1980’li 

yıllarda bütün yüksekö�retim sistemi içerisinde %12 oranında bir potansiyeli olu�tururken 

günümüzde bu oran %40’lara ula�mı�tır. Ön lisans düzeyinde bilgi, beceri ve tecrübe edinerek 

yeti�en teknikerler, tasarım ve uygulama a�amasında sektörel kalkınmanın temelini 

olu�turmaktadır. ��verenler, i�letmelerinde ya da kurulu�larında görev alacak teknikerlerin ve 

meslek elemanlarının nitelikli i� gücünü olu�turmasını, geli�meleri takip edebilmesini ve 

bilgilerini sürekli güncelleyebilmesini talep etmektedir. Bu nedenle meslek yüksekokullarında 

teorik ve pratik olarak gerçekle�tirilen e�itimlerin de endüstrinin beklentileri do�rultusunda 

dinamik olarak güncellenmesi, evrensel geli�meler çerçevesinde �ekillendirilmesi kaçınılmaz 

olmaktadır.  

 

Sınavsız geçi� süreci ile büyük bir de�i�im ya�ayan meslek yüksekokulları, e�itim-ö�retim 

programlarında yeni düzenlemeler yapmı�tır. Ayrıca Avrupa Birli�i ile kar�ılıklı olarak 

imzalanan anla�maların getirdi�i yükümlülükler de bu süreçte etkili olmu�tur. Çe�itli 

mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yeti�tirmeyi amaçlayan meslek yüksekokullarında, 

Bologna Süreci ile e�itim-ö�retim planları Avrupa Kredi Transfer Sistemine (ECTS) göre 

yeniden düzenlenmi�, program adları ve içerikleri ise mesleki yeterlilikler çerçevesinde 

Uluslararası Standart E�itim Sınıflamasına (ISCED 2011) uygun �ekilde de�i�tirilmi�tir. 

Meslek yüksekokullarında ya�anan bu hızlı ve köklü de�i�imlerin olumlu etkilerini görmek 

için belirli bir zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Mesleki yeterliliklerin tespitinde görevli olan 

kurulu�lar, bu süreci payda� görü�leri ve i� birli�i ile yakından takip etmektedir. 

Üniversitelerimizin de bu süreç içerisinde aktif rol alabilmesi üniversite-endüstri i� birli�ine 

dayanmaktadır. Ülkemizde mesleki ve teknik e�itimin kar�ıla�tı�ı sorunlar sayısız olmakla 

birlikte iki sorun temelde büyük önem arz etmektedir. Bunlar, teorik e�itimle pratik e�itim 

arasındaki yetersiz ba� ile mezunların mesleki standartlara ve kabiliyetlere gerçekten sahip 

olup olmadı�ı sorunudur.  

 

Ö�rencilerin iki yıl içerisinde endüstriye dayalı e�itim olarak de�erlendirilen staj çalı�maları 

sürecinde edindi�i bilgi ve beceriler, pratik e�itimin yeterlili�i konusunda her zaman tartı�ma 

konusu olmu�tur. Yalnızca ara dönemlerde yapılan ve i�verenlerle yeterince etkile�im 

kurulamadı�ı dü�ünülen staj uygulamaları, ö�rencilerin mesleki yeterliliklerine ciddi katkılar 

sa�layamadı�ı gibi ço�u zaman beraberinde yeni sorunlara da neden olan bir süreç olarak 

kar�ımıza çıkmaktadır. Bu �ekilde uygulanan stajlar yerine “i� yeri temelli e�itim”e yönelik 

beklentilerin kar�ılanmasının, meslek yüksekokullarında e�itim gören ö�rencilerin sektörle 
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ileti�imini hızlandıraca�ına ve daha verimli bir mesleki e�itimin olu�masını sa�layaca�ına 

inanılmaktadır.  

 

Üretilen bilginin çok hızlı bir �ekilde yayıldı�ı bilgi ça�ı, mezunların mesleki standartlara 

aynı hızda adapte olmasında çe�itli engeller olu�turmaktadır. Sürdürülebilir bir mesleki ve 

teknik e�itim altyapısının olu�turulmasında, bilgi ça�ının sa�ladı�ı teknolojik imkânların 

etkili bir �ekilde kullanılması meslek yüksekokulları için önemli geli�meler sa�layacaktır. 

Hayat boyu ö�renme, bireyin e�itim-ö�retim kurumları dı�ında da bilgi ve beceri kazanmasını 

hedeflemektedir. Bu çerçevede, mezunlar için sertifika programları açmaya imkân tanıyacak 

düzenlemelerin yapılması ve özel mesleki e�itim kurumlarının yaygınla�ması; mesleki 

e�itimde hayat boyu ö�renme fırsatlarını arttırarak mezunların mesleki yeterliliklerinin 

yenilenmesini sa�layacaktır.  

 

Günümüzde meslek yüksekokulları; ülkelerin kalkınmasına, istihdam alanlarının 

geni�lemesine, refah düzeyinin yükseltilmesine ve rekabet gücünün arttırılmasına olan 

katkıları göz ardı edilemeyecek bir potansiyeli olu�turmaktadır. Sayıları her geçen gün artan 

meslek yüksekokullarında nitelikli teorik ve pratik e�itimlerin yapılmasıyla ülke 

kalkınmasında rol oynayacak faydalı sonuçların elde edilmesi hepimizin ortak temennisidir.  

 

Bu amaçla, 13-15 Haziran 2012 tarihinde Nev�ehir Üniversitesi’nde düzenlenen Ulusal 

Meslek Yüksekokulları Çalı�tayı ve Ö�renci Sempozyumu’nun, meslek yüksekokullarında 

sürdürülen e�itime katkı sa�lamasını temenni eder, katılan ve destekleyen herkes için ba�arılı 

geçmesini dilerim. 
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       Nev�ehir Üniversitesi Rektörü 
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Özet 
 
Son yıllarda Türkiye’de tarımsal mesleki eğitime ilgi azalmaktadır. Tarım ve buna bağlı olarak gıda sektörünün stratejik 

önemi dikkate alındığında bu önemli bir sorun olarak görülmelidir. Bu değerlendirme yazısında, Türkiye’de tarımsal 

mesleki eğitimin durumu, Meslek Yüksekokullarının süt hayvancılığına yönelik eğitimleri özelinde tartışılmış ve 

sorunların çözümüne yönelik öneriler yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Süt hayvancılığı, tarım, gıda, meslek yüksekokulu. 
 

Abstract 

 
Interest in agricultural vocational education in Turkey has decreased in recent years. Due to strategic importance of 

agriculture and food sector, it should be seen as an important problem. In this article, the status of agricultural vocational 

education especially on vocational education related to dairy livestock in Turkey was discussed, and some suggestions 

were made. 

 

Keywords: Dairy livestock, agriculture, food, vocational education. 

 

 

1. Giriş  
 

Bitkisel ve hayvansal üretimden oluşan tarım, insanların en temel ihtiyacı olan besin maddelerinin üretilmesi, 

kullanım maddelerinin sağlanması (tekstil, gübre, enerji, vb.) ve istihdam olanakları yaratması bakımından 

ülkelerin en önemli ekonomik ve stratejik sektörleri arasındadır. Aynı zamanda tarımsal üretim, sadece 

ekonomik bir faaliyet değil, sosyal ve kültürel yapının önemli bir yapı taşıdır ve toplumsal açıdan önemlidir.  

 

Ülkelerin tarımsal değer üretimi, toplumsal gelişim ve refahın önemli bir göstergesidir. Birçok gelişmiş 

ülkenin ulaştığı refah düzeyinde tarımın yadsınamaz rolü bulunmakta ve bu konumlarını sürdürmelerinde en 

önemli unsurlardan birini oluşturmaktadır. Günümüzde bir ülkenin tarımsal alanda başarısı, sadece halkını 

yeterli ve dengeli besleyebilecek üretim miktarı ve çeşitliliğine ulaşması ile ölçülmemektedir. Aynı zamanda 

yapmış olduğu tarım ve gıda sanayi ürünleri ihracatı ile üreticisinin ve halkının refah seviyesini artırmasına 

yaptığı katkı ile de değerlendirilmektedir. Bu faaliyetleri gerçekleştirirken de bir ülkenin oluşturduğu yapı ile 

tarımsal geleceğini planlaması, üreticilerini koruması ve desteklemesi, tarımsal eğitime önem vererek bilgili 

ve üretken bir toplumun ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması, tarımsal alanda istihdam 

olanaklarının güçlendirilmesi ve toplumsal yapı içindeki yerinin sağlamlaştırılması gerekmektedir.    

 

Türkiye’de tarımsal üretim alanında önemli sorunlar yaşanmaktadır. Bu alanda yaşanan problemlerin birçok 

nedeni bulunmaktadır. Tarım politikalarının oluşturulamaması, terör ve göç gibi sosyal problemlerin 

yaşanması, işletmelerin küçük, dağınık ve örgütsüz olmaları, üretim girdilerinin yüksekliği, üretim ve 

pazarlama süreçlerindeki problemler, hayvan ve bitki sağlığı sorunları, tarımla uğraşan kişi başına düşen 

bitkisel üretim alanlarının daralması, tarımsal üretim alanlarındaki yapılaşma, tarımsal eğitim sorunları, 

uygulanan destekleme politikaları ve etkinliğinin yetersiz oluşu bu nedenler arasında sayılabilir [1-3].  
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1997 yılında yayınlanan Uluslararası Eğitim Sınıflandırma Standardı (ISCED) Avrupa Birliği (AB) 

ülkelerinde ve uluslararası alanda benzer göstergelerle eğitim istatistiklerini toplamak, derlemek ve sunmak 

için bir araç olarak tasarlanmıştır. 2009 yılında güncellenen yapısıyla Türkiye’deki Meslek 

Yüksekokullarında (MYO) 2009-2010 eğitim-öğretim yılında etkin olarak uygulanmaya başlamıştır. Bu 

uygulama gereğince diğer alanlarda olduğu gibi genel anlamda tarım ve bunun içinde hayvancılık ile ilgili 

program isimlerinde de değişikliklere gidilmiştir.  

 

Ancak son yıllarda Türkiye’de tarımsal mesleki eğitime ilginin azaldığı görülmektedir. Tarım ve buna bağlı 

olarak gıda sektörünün stratejik önemi dikkate alındığında bu önemli bir sorun olarak görülmelidir. Bu 

değerlendirme yazısında, Türkiye’de tarımsal mesleki eğitimin durumu, MYO’ların süt hayvancılığına 

yönelik eğitimleri özelinde tartışılmış ve sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

 

2. Tarımsal mesleki eğitimin önemi ve Türkiye’deki durumu 

 

Sofralarımızdan giyeceğimize kadar yaşam için ihtiyaç duyduğumuz temel maddelerin üretim kaynağını 

tarımsal üretim oluşturmaktadır. Bitkisel ve hayvansal üretim ve bunlara bağlı olarak gıda, stratejik bir üretim 

alanıdır. Gelişmiş ülkelerde üretimin sürdürülebilirliği yönünde önemli çabalar harcanmakta, üretim 

desteklenmekte ve karlılık ikinci planda tutulabilmektedir. Tarımsal üretim değerleri yüksek ülkeler veya 

şirketler uluslar arası siyasette de bu güçlerini etkin bir şekilde kullanabilmektedirler. Gelişmiş ülkelerin 

ulaştıkları refah seviyelerinde hayvancılık ve bitkisel üretimin payı yadsınamaz. Yine gelişmiş ya da 

sanayileşmiş ülkeler olarak nitelenen ülkelerin mevcut konumlarını sürdürmelerinde hayvansal ve bitkisel 

kökenli gıda üretimi ve bunlardan sağladıkları gelirlerin önemli bir payı vardır.  

 

Tarım konusundaki bilgisizlik, üretim aşamasında kayıplara neden olmanın yanı sıra sağlıklı gıda üretimini 

de tehdit etmektedir. Ayrıca tarıma dayalı sanayinin gelişimi için de nitelikli hammadde üretimini olumsuz 

yönde etkilemektedir. Bu tür problemler, mevcut potansiyelin üretimde eğitimli kişiler değerlendirildiği, 

ulusal tarım ve gıda politikaları oluşturulduğu ölçüde aşılabilir. Buna bağlı olarak ulusal ve uluslar arası 

ticarette tarım ve gıda sanayi ürünleri hak ettiği değerlerden pazarlanabilir.  Gelişmekte olan veya geri kalmış 

ülkelerde üretimden uzaklaşmanın, belirli bir bilgi birikiminin oluşturulamamasının, çevre kirliliklerinin ve 

kuraklıkların sonucu olarak yeterli ve sağlıklı su ve gıdanın sağlanması konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. 

 

Aynı zamanda çevre, hayvan ve insan sağlığını tehdit edici üretim biçimlerinin önüne geçme yönünde 

nitelikli meslek elemanı yetiştirmenin önemini vurgulamak gerekir. Art niyetli olmasalar bile 

mikroorganizmaları tanımayan, hijyenin önemini kavramamış, bitki veya hayvanlara uygulanan ilaç ve 

hormon uygulama yöntemlerini ve zamanlarını bilmeyen (kalıntı ve/veya zararlarının önüne ne zaman ve 

nasıl geçileceği) yetiştirici ve üreticilerin ürettikleri ürünlerde insan sağlığını tehdit edici unsurların 

bulunmama olasılığı çok düşüktür. Bu işi MYO’larda ilgili programlardan mezun nitelikli meslek 

elemanlarının yapması durumunda bu tehditlerin azalması da beklenmelidir.  

 

Türkiye’de yaşanan problemlerin ve uygulanan politikaların etkisiyle tarımda çalışan nüfus sayısı, hayvan 

varlığı ve bitkisel üretim alanları azalmaktadır. Ülkemizde süt krizi ve et krizi gibi sıkıntıların yaşanması, 

mısır, arpa ve buğday yetersizlikleri ve genetiği değiştirilmiş organizma ürünlerinin tehdidi gibi sıkıntılar 

yaşanmaktadır. Türkiye’de 1970 yılında köy nüfusu toplam nüfusun %62’sini oluştururken günümüzde 

nüfusun %23.2’si belde veya köylerde yaşamaktadır [4]. Buna paralel olarak, kırsaldan uzaklaştıkça tarım ve 

gıda alanındaki mesleki eğitime olan ilgi de azalmaktadır. Türkiye’de Yükseköğrenim alanında önemli bir 

yer tutan MYO’larda tarım (bitkisel ve hayvansal üretim) ve bunun içinde hayvancılık programları ile ilgili 

son yıllarda öğrenci tercihlerinde ciddi bir azalma söz konusudur. 

 

Çoğu üniversite bünyesindeki MYO’larda ilgili programların mevcut kontenjanlarının önemli bir bölümü boş 

kalmıştır [5]. Dahası, öğrenci sayısı 10’un altına inen öğretim programlarına, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı’nın 10.06.2010 tarihli toplantısında alınan karar gereğince öğrenci alımı durdurulmuştur. 

Yukarıda sıralanan genel nedenler dışında, MYO’ların tarım ile ilgili programlarına öğrenci tercihinin 

azalmasının nedenleri arasında üniversite sınav sisteminin değişmesi özellikle bu değişim sırasında 
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öğrencilerde yaratılan kafa karışıklıkları, çalışmadan, yorulmadan, kolay bir şekilde ekonomik güç sahibi 

olma eğilimlerinin öğrencilere yansıması, öğrencilerin beklentilerin yükselmesi, çok sayıda yeni 

Üniversitenin ve MYO’nun açılması, özel üniversitelerin sayısının artması ve Tarım gibi tüm eğitim 

sürecinde uygulamalı eğitim gerektiren ön lisans programlarının bile “Açık Öğretim” bünyesinde uzaktan 

eğitim vermesi ve Ziraat Meslek Liselerinin kapatılması sayılabilir. Ayrıca adayların, “üretim sektöründen” 

daha çok, iyi çalışma koşullarına sahip olacaklarını düşündükleri “hizmet sektörüne” yöneldikleri de 

görülmektedir. Bunlara ilave olabilecek sosyal ve psikolojik faktörlerden de söz edilebilir. Oysa özellikle 

Bitkisel ve Hayvansal Üretim ile ilgili programlardan mezun olan kişilerin kendi işlerini kurabilme ve ilgili 

sektörde iş bulma olasılıklarının yüksek olduğu görülmektedir. Ancak bu durum görmezden gelinmekte ve iş 

bulma/kurma olasılığı daha yüksek olsa da sözü edilen bölümlere talep azalmaktadır [3]. 

 

Türkiye’de, bitkisel ve hayvansal üretimin önemli bir kısmını küçük aile işletmeleri gerçekleştirmektedir. 

Mevcut durumda üretimin temel dinamiği bu işletmelerdir. Bu işletmeler çoğunlukla göreneksel üretim 

tarzını sürdürmektedirler. Fakat bu durumlarıyla bile çok önemli bir istihdam sağlamaktadırlar. Babadan 

oğula devam eden bir üretim biçimine sahip olan küçük işletmelerin temel açmazı ise özellikle yeni neslin bu 

işi sürdürmek istememesidir. Çünkü göreneksel üretim tarzı ve bunun beraberinde getirdiği yaşam biçimi 

yeni nesle cazip gelmemektedir. Yeni neslin kentsel yaşama ilgisi nedeniyle üretimden uzaklaşıp şehirlerde 

farklı arayışlara girdikleri görülmektedir. Toplumsal tüketim alışkanlıklarında önemli yeri olan küçükbaş 

hayvancılık alanında bu durum daha da açık şekilde görülmektedir.  

 

Örneğin Türkiye'de koyun sayısının son otuz yılda 40 milyondan 22 milyona, keçi sayısının 15 milyondan 6 

milyona [4] gerilemesinin önemli nedenlerinden birisi de (mera sorunu, terör sorunu, orman bakanlığının 

etkisi vb. dışında) budur. Bu sayısal azalma büyükbaş hayvan varlığımızda da görülmekte, özellikle ortaya 

çıkan et açığı ve et fiyatlarındaki artış gündemin ilk maddelerinden biri olmaya devam etmektedir. 

Üniversitelerin, tarım teşkilatlarının, birliklerin ve kooperatiflerin çabalarına rağmen, bitkisel ve hayvansal 

üretim yapan küçük işletmelerin modern üretim tekniklerini uygulayarak yeniden yapılanmaları ve 

örgütlenmeleri, mevcut durumda uzun bir süreçte mümkün görünmemektedir veya çok sınırlıdır. Ancak bu 

sorunları MYO’ların hayvancılık ile ilgili program mezunlarının çözebileceğini söylemek yanlış olmaz. 

Tarımsal üretim ve gıda endüstrisinde yoğun ve büyük çaplı ticari üretim yapan işletmelerin sayısı her geçen 

gün artarken bu işletmelerde çalışabilecek nitelikli meslek elemanı bulma sıkıntısı giderek büyümektedir. 

Öğrenci tercihlerinin üretim sektöründen uzaklaşması ve tarımsal üretime yönelik ön lisans programlarının 

kapatılması, bir taraftan bu alanda istihdam boşluğu yaratırken bir taraftan da toplumsal alanda da işsizler 

ordusunun çoğalmasına yol açmaktadır. Çünkü hizmet sektörüne yönelik ön lisans programları (sosyal ve 

iktisadi programlar gibi) öğrenci kapasitelerini doldururken, mezunların küçük bir yüzdesi kendi alanlarında 

çalışma şansına sahip olabilmektedirler [3].  

 

Türkiye’de gerek göreneksel aile tipi gerekse de endüstriyel üretim işletmelerinde çalışanların ve işletme 

sahiplerinin tarımsal bilgi düzeyinin yeterli olduğu söylenemez. Günümüzde Türkiye’de Tarım Anadolu 

Meslek Lisesi veya Tarım Meslek Lisesi adıyla öğrenime devam eden 25 lise bulunmaktadır. Tarım 

potansiyeli yüksek ve nüfusu 75 milyona yaklaşan bir ülke için yeterli değildir. Aksine geçmişte birçok 

Tarım Meslek Lisesi kapatılmış veya işlevsiz hale dönüştürülmüştür. Nitelikli meslek elemanlarının 

yetiştirilebilmesi için MYO’lar önemsenmelidir [3]. 

 

2050 yılında dünya nüfusunun 9.5 milyar olacağı ve önemli sayıda insanın açlıkla yüz yüze kalacağı tahmin 

edilmektedir. O nedenle ülkemiz tarım politikasının daha fazla ve nitelikli üretim yapılabilecek bir yapıya 

kavuşturulması gereklidir. Bunun için de ülkenin iyi yetişmiş tarımcılara gereksinimi vardır. Eğitimin ülke 

koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Türkiye’de özellikle kırsal kesimde yeniden 

Yatılı Tarım Liseleri açılmalıdır. Burayı bitirenler teknisyen olarak görevlendirilmelidir. Mezunlar isterlerse 

MYO’ların ilgili bölümlerine sınavsız geçebilmeli ve mezunlarına da Tarım Teknikeri unvanı verilmelidir. 

Tarım Lisesi mezunlarından dileyen avantajlı bir katsayıyla Ziraat Fakültelerine girebilmeli ve Ziraat 

Mühendisi olabilmelidirler. Liseden itibaren tarımcı; tasarımcılığı yanında, ekonomik çözümler üreten, 

ekolojik dengeye karşı sorumlu ve mesleki etik değerleri ön planda tutan bir meslek insanı olarak 

yetiştirilmelidir. Ülke insanımızı doyuran, tarım ürünleri ve gıda ihracatı yaparak ülkeye döviz getiren bir 
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tarım sektörü, ancak böyle tarımcılarla yaratılabilir [6]. Ayrıca günümüz gençlerinin mesleki tercihlerde 

önemli bir etkiye sahip olan Kamuda istihdamın tarımsal program mezunları için artırılması gerekmektedir.  

 

3. Meslek Yüksekokullarında Süt Hayvancılığı Eğitimlerinin Değerlendirilmesi 
 

ISCED’97 AB ülkeleri tarafından benimsendiği için AB çalışmalarında referans olarak kullanılmaktadır. 

MYO’larda çeşitli program adlarını belirli bir standarda kavuşturma amacıyla çalışma yapılmıştır. Böylece 

farklı program adları daha az sayıda program adları altında birleştirilmiştir. Kasım 1997’de ISCED’e göre 

düzenlenen süt hayvancılığı ile ilgili sayılabilecek yüksekokul programları Tablo 1’de görülmektedir. 

 

Burada hayvansal üretim programının Gıda İşleme Bölümünde yer alması ve küçükbaş hayvan 

yetiştiriciliğinin görmezlikten gelinerek sadece büyükbaş hayvan yetiştiriciliği programının yeni 

düzenlemede yer alması dikkat çekicidir (Tablo 1). 

 

Tablo 1. ISCED 1997’ye göre Meslek Yüksekokullarında Süt Hayvancılığı ile ilişkilendirilebilecek yeni 

program adları. 

Kod Alan: Gıda İşleme 

541 Hayvansal Üretim Gıda Teknolojisi 

621 Alan: Tarım Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hayvancılık 

 Çayır-Mera ve Yem Bitkileri 
Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme 

 Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme 

 Organik Tarım Organik Tarım 

 Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı 

Büyük Baş Hayvan Yetiştiriciliği 
 Süt Hayvancılığı 

 Besicilik 

 Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği 

 Tarım (AÖF) Tarım 

 

ISCED uyarınca 22 Nisan 2009 tarihinde MYO’ların mevcut program adları güncellenmiş (Tablo 2) ve 2009-

2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yeni program etkin olarak uygulanmaya başlanmıştır.  

 

Tablo 3’de ise son 6 yılda MYO’larda süt hayvancılığı ile ilişkilendirebilecek program sayıları 

görülmektedir. Buna göre Organik Tarım programının organik tarımın gündemde olması nedeniyle ilgi 

gördüğü ve 2010 yılında 57 Organik Tarım programının eğitim-öğretim faaliyetinde bulunduğu 

görülmektedir. Ancak, Organik Tarım programlarının bir kısmında organik hayvancılık dersleri yer almadığı 

gibi organik hayvancılık içinde süt hayvancılığına yönelik derslerin de ihtiyacı karşılayamayacağını 

söylemek yanlış olmaz. Ayrıca Besicilik Programı her ne kadar et üretim tekniklerini içerse de büyükbaş ve 

küçükbaş hayvan yetiştiriciliği derslerinin de bu programda yer alması nedeniyle Tablo 3’e dahil edilmiştir.  

 

2009-2010 eğitim öğretim yılına kadar Süt Hayvancılığı, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ve Besicilik 

programları belirli düzeyde öğrenci alırken bu programların Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği adı 

altında birleştirilerek uygulanmaya koyulması sonucu MYO’larda süt hayvancılığı ile ilgili programların bu 

ad altında açıldığı görülmektedir.  
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Tablo 2. ISCED 2009’a göre Meslek Yüksekokullarında Süt Hayvancılığı ile ilişkilendirilebilecek yeni 

program adları. 

Kod Alan: Bitkisel ve Hayvansal Üretim 

621 Hayvansal Üretim Hayvansal Üretim 

 Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme 

 Organik Tarım Organik Tarım 

 Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı 

Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği 
 Süt Hayvancılığı 

 Besicilik 

 Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği 

 Tarım (AÖF) Tarım 

 

Tablo 3. Meslek Yüksekokullarında son 6 yılda süt hayvancılığı ile ilişkilendirebilecek program sayıları. 

Program adı Yıllar ve program sayısı 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Organik Tarım 5 12 26 43 56 54 

Hayvansal Üretim 0 0 0 0 1 0 

Süt Hayvancılığı 1 1 1 - - - 

Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı 15 17 20 - - - 

Besicilik 5 4 6 - - - 

Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği 0 0 0 - - - 

Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği - - - 33 25 10 

 

Hayvansal Üretim ve kapatılıncaya dek Süt Hayvancılığı programlarının Türkiye’de sadece birer MYO’da 

yer alması, Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği programının incelenen yıllar içinde yer almamış olması oldukça 

dikkat çekicidir.  

 

Tablo 3’de verilen süt hayvancılığı ile ilişkilendirebilecek programların son 6 yıl içindeki tahmini doluluk 

oranları ise Tablo 4’de görülmektedir. Buna göre Organik Tarım Programının üniversite öğrenci adayları 

arasında da ilgi gördüğü ancak bu ilginin azaldığı görülmektedir. Bunda çeşitli MYO’larda açılan program 

sayısının da artması önemli bir etken olarak görülebilir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 2010 yılında 

almış olduğu karar dolayısıyla öğrenci sayısı 10’un altına inen öğretim programlarının öğrenci alımının 

durdurulması, tarımsal mesleki eğitim ve özelde de bu bildirinin konusu olan MYO süt hayvancılığı 

eğitimlerinin devamlılığını olumsuz yönde etkilemiştir. Programların devamlılığı için dikkate alınan tek ölçüt 

kayıt yaptıran öğrenci sayısıdır. Oysa öğrenci sayısı ve doluluk oranları yıldan yıla değişebilmekte, 

ülkemizde sürekli değiştirilen ortaöğretim, lise ve üniversite eğitim programları ve sınav sistemleri ile sınav 

puanlama sistemleri de bu tür programların tercih düzeyini etkilemektedir. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 

Kurumu mezunlarının sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları içinde Ziraat (Tarım) Meslek 

Liselerinden yeterli öğrenci kaynağının bulunmaması da programların doluluk oranlarını etkilemektedir. 

Bunların yanı sıra önemli bir etken de program adlarının öğrencinin kendisi, ailesi ve sosyal çevresi 

tarafından benimsenmemiş olmasıdır. 

 

Genel bir değerlendirme ile MYO’ların süt hayvancılığına yönelik eğitim verebilen programları “Büyük ve 

Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği” ve eğer süt hayvancılığı ile ilgili müfredata sahipse “Organik Tarım” 

programlarıdır. Ülkemizin nüfusu, iklim yapısı, coğrafi ve kültürel yapısı itibariyle hayvancılık sektörü 

önemli ekonomik faaliyetler içinde yer almaktadır. Bu sektörün gelişmesine katkı sağlayacak olan nitelikli 

elemanların yetiştirilmesi gerekmektedir. Ancak mevcut durumuyla MYO programlarının bu ihtiyacı 

karşılamaktan uzak olduğu görülmektedir. MYO hayvancılık programları, öğrenci tercihlerinde erozyon 

yaşamaktadır. Bazı MYO’lar sektörle işbirliğine giderek bu erozyondan daha az etkilenme yollarını 
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aramaktadırlar. Öğrencilere burs sağlanması, barınma olanaklarının sağlanması, iş garantisinin verilmesi gibi 

farklı seçenekler üzerinde durulmaktadır. 

 

Tablo 4. Süt hayvancılığı ile ilişkilendirebilecek programların son 6 yıl içindeki tahmini doluluk oranları.  

Program adı Yıllar ve doluluk oranı* (%) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Organik Tarım 93.9 65 72.4 65.2 52.6 55.2 

Hayvansal Üretim - - - - 2.5 - 

Süt Hayvancılığı 6 6 14 - - - 

Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı 49.7 47.5 69.7 - - - 

Besicilik 36 35 72.5 - - - 

Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği - - - - - - 

Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği - - - 23 53.0 46.6 

* Meslek yüksekokullarının ek kontenjan ile bildirilen kontenjan sayıları doluluk oranına paralel değildir. Ayrıca 
buradaki rakamlara ek kontenjan ile yerleştirilen öğrenci sayıları dahil edilmemiştir. Bu nedenle bu rakamlar tahmini 

doluluk oranlarını yansıtmaktadır. 
 

MYO’ların program öngörüleriyle ilgili de önemli problemler olduğu bilinmektedir. Eğitim-öğretim 

faaliyetlerine devam eden ancak henüz çok önemli altyapı ve uygulama olanaklarını sağlayamamış birçok 

MYO’dan söz etmek mümkündür. Özellikle uygulamalı eğitim veremeyen, sektörle işbirliği çabası içinde 

olmayan ve sektörel ve teknolojik gelişmeleri takip edemeyen birçok MYO bulunmaktadır. Buradan 

hareketle MYO programlarının öğrenci alımının durdurulma gerekçesi olarak sadece öğrenci sayıları değil, 

MYO’ların ilgili programlarının altyapı, uygulama, sektörle işbirliği, bulunduğu yöreye sağladığı katma 

değer (bilimsel, kültürel, ekonomik ve sosyal) ve nitelikli öğretim kadrosu da dikkate alınarak daha uzun bir 

süreçte (örneğin 3 yıllık ortalamalar) ele alınmalıdır. 

 

MYO programları ve geleceği planlanırken tarımın stratejik önemi dikkate alınmalıdır. MYO programları 

düzenlenirken sadece kayıt yaptıran veya mezun olan öğrenci sayısı ile değil, bu programlardan mezun olan 

kişilerin üretim değeri yaratması, istihdam olanağı sağlaması ve göçün önlenmesi bakımından rolleri de 

düşünülmelidir. Bir başka deyişle, ekonomikliği dikkate alınmaksızın az öğrenciyle bile eğitim-öğretime 

devam etmesi sağlanmalıdır. Diğer taraftan 10 öğrencinin yerleşmemesi baskısı da MYO’ların yapacağı her 

türlü planlama ve yatırım açısından ciddi bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. MYO yetkilileri hayvancılık ile 

ilgili program mezunlarının iş bulma sıkıntısı çekmedikleri, aksine kendilerine gelen mezun öğrenci 

çalıştırma taleplerinin karşılanamadığını bildirmektedirler [7]. Adnan Menderes Üniversitesi, Çine MYO’dan 

2000-2009 yılları arasında mezun olan öğrencilerin istihdam durumlarının tespit edilmesi amacıyla yapılan 

bir çalışmada da mezun öğrencilerin %73.9'unun çalıştığı, bunların %33.5'inin kendi alanında çalıştığı 

bildirilmiştir [8]. Bu mezunların, ülkenin her yerinde çalışmayı göze almadıkları belli bölgelerde ve 

şehirlerde ve belirli standartlarda iş olanakları konusunda ısrarcı oldukları da söylenebilir. MYO’ların 

hayvancılık ile ilgili programlarından mezun olan öğrencilerin kendi işini kurma potansiyeli de dikkate 

alınmalıdır. Böylelikle her yıl mezun olan az sayıda öğrencinin kendi işini kurmasıyla ülkemiz için önemli 

katma değerler üreteceği de göz ardı edilmemelidir. 

 

4. Sonuç ve öneriler 

 

Süt hayvancılığı özelinde tarımsal mesleki eğitim ile ilgili olarak yapılan genel değerlendirmelerin ışığında 

aşağıdaki sonuçların ortaya çıktığı söylenebilir [3]: 

· Sürecin bu şekilde devam etmesi durumunda, yakın zamanda Türkiye’de MYO’ların ilgili programlarının 

büyük bir kısmı kapatılacaktır. Sektörün ihtiyaç duyduğu sayı ve yeterlilikte tekniker yetiştirilemeyecektir. 

· Ziraat Fakülteleri ve Veteriner Fakültelerinin misyonu tamamen farklıdır. Akademik eğitimin yapıldığı 

fakülteler, ara eleman yetiştirmemektedirler ve bu boşluğu dolduramazlar. 

· İlgili sektörden önemli düzeyde eleman talebi bulunmaktadır. Ancak bu talepler karşılanamayacak ve 

sektör, halk sağlığı, meslek etiği ve yasal zorunluluklar gibi konularda eğitimsiz elemanlara emanet 

edilecektir.  
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· Üretimimizin esas dinamiği olan küçük işletmelerde yapısal dönüşüm olmayacak, uzmanlaşma 

sağlanamayacak ve tarımımızın kronik bir problemi olarak varlıklarını sürdüreceklerdir. 

· Önemli bir istihdam alanı kullanılamayacaktır. 

· Bu eğilim devam ettiği sürece tarım eğitimi önemli bir ivme kaybedecek, üniversitelerde bu konudaki bilgi 

birikimi de sahaya yansıtılamayacaktır. 

 

Sonuç olarak; Türkiye’de, tarımın (bitkisel ve hayvansal üretim) herkes tarafından yapılabilecek bir üretim 

alanı olduğu izlenimini hakimdir. Ancak genel bir tarım eğitiminin bile yeterli olmayacağı açıktır. Örneğin 

orta büyüklükte bir hayvancılık işletmesinde Zooteknist Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim ve Hayvansal 

Üretim Teknikerlerine gereksinim vardır. Her birinin misyonu da birbirinden farklıdır. Her işi yapabilme 

iddiası günümüz dünyasında geçerliliğini yitirmiştir. Türkiye’deki tarım ve gıda işletmeleri irdelendiğinde 

işletmelerin kanunen zorunlu olarak çalıştırmak zorunda oldukları yönetici konumundaki elemanlar 

haricindeki çalışanların son derece eğitimsiz oldukları gerçeğiyle karşılaşılmaktadır. Bu nedenle aslında 

“tekniker” olarak ifade edilen “nitelikli meslek elemanlarına” yüksek düzeyde gereksinim olduğu açıktır. 

Bu bağlamda sorunların çözümü için şu öneriler sıralanabilir [3]: 

1. Süt hayvancılığı teknik eğitimi işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilmeli ve eğitim-istihdam 

ilişkisi güçlendirilmelidir. 

2. Genel olarak hayvansal üretim ve süt hayvancılığı ile ilgili programlarda öğrenci sayısı az olsa bile eğitim 

programlarının devamı desteklenmelidir. Özel üniversiteler konuya sadece talep çerçevesinde bakabilirler. 

Oysa Devlet üniversiteleri bu alanlarda az sayıda da olsa nitelikli meslek elemanı yetiştirme kararlığında 

olmalıdır. 

3. Süt hayvancılığı ile ilgili programların tanıtılması ve teşvik edilmesi gereklidir.  

4. Süt hayvancılığı ile ilgili programlara sahip MYO’ların eğitim ve uygulama altyapısı güçlendirilmelidir. 

5. Uygulamalı eğitimin daha verimli yapılabilmesi için, program kontenjanları 25 öğrenciyi aşmamalıdır. 

6. MYO’ların ilgili programlarından mezun olan öğrencilere özel, düşük faizli/faizsiz hayvansal üretime 

yönelik kredi verilmesi gerekir. 

7. Özendirici olması bakımından Devlet’in ilgili teşkilatlarında bu program mezunlarının istihdamı için 

tekniker kadroları açılmalıdır. 

8. Programların tercih edilebilmesi için program adları daha ilgi çekici hale getirilmelidir.  

9. İlgili programlarda kontenjanların dolması için, 2.öğretim programları tercih kılavuzlarında her yıl mutlaka 

yer almalı ve yerleştirilen öğrenci sayısı 10’un altına düştüğünde 1. öğretim ile birleştirilmesi yoluna 

gidilmelidir. 

10. Lisans eğitimine dikey geçiş kontenjanları artırılmalıdır. 

11. Bölgelerin üretim desenleri ile uymayan, alt yapıları, uygulama olanakları ve akademik kadroları yetersiz 

ya da farklı gerekçeler gözetilerek açılmış, tarım ve gıda programları doğru bölgelere kaydırılmalı-

birleştirilmeli, böylece kaynaklar daha etkin kullanılmalıdır. 

12. Gençler, tarımın doğru yapıldığı zaman kar getiren ve çalışma saatlerinin düzenlenebildiği bir yapıda 

olabileceği konusunda aydınlatılmalıdır. 

13. Büyük yatırımcılara verilen teşviklerde mesleki eğitimli kişilere yönelik istihdam zorunluluğu 

getirilmelidir. 

14. Yeni yürürlüğe giren ve öğrencilerin erken dönemlerde meslek seçimine yönlendirileceği, ayrıca seçmeli 

derslerin okutulacağı ifade edilen 4+4+4 kesintisiz eğitim uygulamasında her okulda tarım ve gıda sanayine 

yönelik ilgi çekici seçmeli dersler de açılmalıdır. Konunun stratejik boyutu dikkate alınarak ilgi sahibi 

öğrencilerin bu alanlara yönlendirilmesi sağlanmalıdır. 

15.Unutulmamalıdır ki; çevreye, hayvan ve insan sağlığına zarar vermeyen bir süt hayvancılığı ancak 

eğitimli insanlar tarafından gerçekleştirilebilir. 
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