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Özet- Eğitim hayatımızı ve geleceğimizi şekillendirmek ve kendimizi geliştirmek için önem taşımaktadır. Eğitimin çok yönlü
olması sosyal sermayeyle ilişkisini kaçınılmaz kılmıştır. Eğitimdeki büyük sorunlarından biri olan sosyal sermaye eksikliği
günümüzde istihdam için de sorunlar yaratmaktadır. Sosyal sermayenin eğitim için geliştirilmesi güven ortamının oluşmasına,
kişiler arası ilişkiyi geliştirmeye ve işbirliğine yönlendirir. Eğitimde sosyal sermayenin geliştirilmesiyle birlikte eğitim sonrası
istihdam düzeyini, eğitim farkındalığını artırmaya ön ayak olacağını ön görmek mümkündür. Sosyal sermaye özellikle
çocukların üzerinde etkili olan aile ilişkilerinde ve toplumda oluşan sosyal yapıların düzenlenmesin de önem taşımaktadır.
İstihdam düzeyinin düşüklüğü hem gelişmiş ülkelerde hem de azgelişmiş ülkelerde önemli problemler yaratmaktadır. Son
yıllarda çoğu ülkede ekonomide yaşanan olumlu büyüme rakamlarına rağmen istihdam oranının beklenen yükselmeyi
göstermemesi başka sebeplere bağlanmaya başlanmıştır. Bunlardan biride eğitim ve eğitimin sosyal sermayesidir.
Bu çalışmanın temel amacı; eğitim ve sosyal sermaye arasındaki ilişkinin istihdam üzerine etkilerini ortaya koymaktır. Bu
amacı gerçekleştirmek için yapılacak olan bu çalışmada; öğrencilerin almış oldukları eğitimin ve eğitim kurumunun sosyal
sermaye gelişimlerine etkileri incelenecektir.
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ANALYSIS OF THE EFFECTS OF SOCIAL CAPITAL ON
EMPLOYMENT IN EDUCATION
Abstract- Education is important for us to our life and our future. Education is versatile so the relationship with social capital
hac become inevitable. Lack of social capital is a big problem for employment like education.the development of social capital
for edutaion leads to the establishment of a trusting environment, to the development and co-operation of interpersonal
relations .The possible to preview that the development of social capital in education will help to increase teh post training
employment level and increase the educational awareness. Social capital is particularly effective in children and on family
relationships that occur in the regulation of the social structure of society is also important.
The low level of employment is creating major problems in underdeveloped countries both in the developed countries. In
recent years, despite the favorable economic growth figures in most countries, the employment rate has not reached the
expected level of upward trend. Some of them are education and education social capital.
The main purpose of this study is; the relationship between education and social capital on employment. In this study, which
will be done to realize this aim; the education of the students and the effects on the social capital development of the
educational institution will be examined.
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