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Vizyon 2023: Türkiye için yüksek teknoloji ve kabiliyet vizyonu
Aşağıdaki anahtar yüksek teknoloji alanlarında kayda değer ilerleme sağlamak için ihtiyaç
duyulan bilimsel ve teknik insan kaynağını belirlemeye yönelik öngörü kullanımına bir örnektir:
• Ulaştırma
• Lojistik
• Havacılık
• Enerji
• Uzay
• Savunma
Peki, Türkiye
düşükteknolojide ne
durumda?
Düşük teknoloji
de yüksekyetkinlikler
gerektirebilir!
Özellikle
bölgesel bazda
ve dışlanmış
gruplar için bu
nasıl
çözümlenebilir?

Türkiye’de İstihdamla ilgili Problemlerin Bazıları
IPA Programlama Çalıştayı’nda 3 temel problem ortaya çıkmıştır (Ankara, Şubat 2013):
• Yoğun genç nüfusun istihdam edilmesi (yolsul kesimlerde en fazla)
• Kadın işgücünün aktivasyonu (hanehalkı geliri ve çocuk eğitimindeki etkisi)
• Önemli sosyal grupların (engelliler, ülke içi göçe zorlanmış insanlar, Romanlar vb…)
dahil edilmesi
HBÖ Strateji Belgesi (Eylül 2013)
11 zorluk sıralamıştır:
- HBÖ farkındalığının olmayışı
- Düşük HBÖ katılımı
- HBÖ sisteminin iyi koordine
edilememesi
- Bazı HBÖ çeşitleri arasındaki fark
- HBÖ sisteminin değindiği bazı
bilgi ve beceri çeşitleri arasındaki
farklılık

Kitlesel bir değişim gerekliliği…

6 öncelik
- HBÖ kültürü…
- HBÖ olanakları…
- HBÖ’ye erişim …
- Mesleki rehberlik ve dan. sistemi
- ÖÖT sistemi …
- İzleme ve Değerlendirme sistemi

Öngörünün Bu Zorlukların Çözümlenmesinde Kullanımı
Türkiye’deki Eğitim, Yetiştirme ve Öğrenme Sistemi ile ilgili rapor HBÖ alanındaki birçok zorluğu ortaya
koymaktadır:
• Firmaların ihtiyaçlarına ilişkin yetersiz ölçüde bilgi, bununla birlikte, bu ihtiyaçların algılanması ve iş
arayanlarla bağdaştırılması için gerekli altyapının yetersizliği...
• Özellikle staj olmak üzere mesleki eğitimin gençler arasında küçük görülmesi
• Mesleki eğitimden yüksek öğrenime geçiş mekanizmalarının zayıf olması sonucu yetersiz kalan teşvik
• Eğitim ve iş hayatında yer almayan kadınların sayısındaki fazlalık
• Ev işleriyle uğraşmaya ve kültürel ve davranışsal olarak geride durmaya itilmiş kadınlar
• Ev, işyeri ve okullarda nispeten fazla seviyede şiddet
• Sistemin içinde bulunan çalışanların tutucu yaklaşımları
• Yüksek okul bırakma oranları vb…
Öte yandan, sistemin güçlü yanlarından bazıları, özel sektörün hayat boyu öğrenmeyi desteklemeye, eğitim
kurumları ile birlikte çalışmaya ve devlete yatırımlarına maddi destek sağlamaya karşı istekli oluşu sayılabilir.
Bölgesel bir yaklaşım doğru tercih olabilir. Örneğin tarım, turizm ya da madenciliğin baskın sektör olduğu
bölgelerde istihdam ve girişimcilik olanakları ile ilgili ihtiyaçlar birbirinden oldukça farklı olacaktır. bölgesel
bazda sektörel bakanlıklar ve ilgili kurumlarla işbirliği en iyi sonuca ulaşmayı sağlayacaktır.
Avrupa’da:
• Yalnızca HBÖ değil girişimcilik, araştırma ve inovasyonu da irdelemek üzere Eğitim, Yetiştirme ve Öğrenme
sistemini yerel ekonomiyle daha yakın şekilde ilişkilendirmek için Bölgesel Öngörüleri kullanıyoruz…
• Bölgesel yönetimlerdeki uzmanların birbirlerinden öğrenebilecekleri ve fikir alış verişi yapabilecekleri
Öğrenme Ağları kurduk…

«İşsiz Toparlanma » çağına giriyor olabiliriz
En azından ABD, AB, Japonya, Kanada
ve Avustralya için bu böyle görünüyor.
Ekonomik durgunlukla eski mücadele
şekilleri artık geçerli değil, en azından
daha önceki etkilerine sahip değiller,
meslekler ve büyüme arasındaki
ilişkiyle ilgili yeni düşüncelere ihtiyaç
var … yeni meslekler nereden gelecek?

BÜYÜME

İŞ OLANAKLARI

ZAMAN

1 firma, 1 milyon robot ve 400,000 işten çıkarma…

Robot, ekstra bir
çift göz ve eldir …

… işyerinde yeni
bir iş arkadaşı …

Yeni bir «Makine
çağı» na mı
giriyoruz?

… ya da « Üçüncü Sanayi Devrimi »? …

“Anne! Bak ne yaptım”
– Lisa, 11

« APP » (uygulama) çağı…
… bir uygulama tasarlamanız için mühendis olmanıza gerek yok
… « e-ticaret »ten « m-ticaret» e
« f-ticaret » ve « f-iş »

MOOC …

… bir öğretmen yardımcısı…

Türkiye’de bir FRAME Öngörü Pilot Uygulaması için öneri
Öngörü;
• Katılım (çözümün parçası olması gereken tüm partileri içerir) ve
• Tahmin’e (başka bir yerde çoktan başlamış olan bir değişimin kurbanı olmayın) dayalı
olan bir planlama ve değişim yönetimi aracıdır.
Öneri 1 – HBÖ için yeni becerilerin belirlenmesi: Öngörü pilot uygulamasının
gerçekleştirilmesi, Türkiye’deki Eğitim, Yetiştirme ve Öğrenme sistemini
• Küresel pazarları, büyüme fırsatlarını, yeni iş alanları yaratma fırsatlarını
• Iş ve mesleğin doğasını, yeni becerilere olan ihtiyacı
• Beceriler sistemindeki talebi (Hayat boyu öğrenme odaklı)
değiştirebilecek dış etkenlerle sıkı sıkıya bağlantılı hale getirecektir.
Öneri 2 – HBÖ sisteminin bölge ihtiyaçlarını karşılamasının sağlanması: Bölgesel tüm
sistemler biraraya gelir... ekonomik ve sektörel gelişim sistemi... Eğitim, yetiştirme ve
öğrenme sistemi, girişimciliği destekleme... kültürel bariyerleri, velilerin farklı davranış
biçimleri, tutucu öğretmenlerin değişmesini sağlamak, parçalı bir sistemi bölgesel
düzeyde bir araya getirmek
Öneri 3 – HBÖ sisteminin toplumun belirli kesiminin ihtiyaçlarını karşılamasının
sağlanması: Öngörü Pilot uygulaması ile farklı kitleleri ilgilendiren kompleks
problemlere ilişkin bütünsel bir yaklaşım geliştirmek, örneğin kadın iş gücünü harekete
geçirmek…

