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“En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. 
Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. 
Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. 
Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce 
bir toplum halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve 
yoksulluğa iter.”  

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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Önsöz 

Turizm sektörü dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde bir hizmet sektörü olarak 

her zaman ön planda tutulmuştur. Özellikle ülkelerin ekonomisine sürekli ve büyük 

katkısından dolayı her geçen gün bu sektöre destek artmaktadır. Dolaysıyla ülkeler arası 

rekabet de buna paralel olarak arttığı için, bu sektöre hizmet edecek nitelikli insan 

gücünün yetiştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  

İstenilen düzeyde ve kalitede personelin yetiştirilebilmesi ise ancak kaliteli bir 

turizm eğitimiyle olacaktır. Turizm sektöründe uluslar arası rekabete dahil olabilmek ve 

sunulan hizmet standardının yükseltilmesi için bu konuda eğitim veren okullara ihtiyaç 

her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve 

kurumlarına düşmektedir. 

 Bakanlık olarak eğitilmiş insan gücünü en iyi şekilde sağlanabilmesi için eğitim 

ve öğretim yapılan okul ve kurumlardaki alt yapının da gelişen teknolojiye ayak 

uydurması gerekmektedir. Yapılan bu araştırmada Anadolu otelcilik ve turizm meslek 

liselerindeki uygulama birimlerinin (uygulama oteli, laboratuvar ve atölyeler) amacına 

uygunluğu değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda bu kurumlarda öğrenim gören 

öğrencilere uygulama birimlerinin bütün olanaklarının yeterli ve etkin bir şekilde 

sunulduğu, öğrencilerin uygulama birimlerini uygulama oteli, atölye ve laboratuvarları 

yaygın eğitimde etkili bir şekilde kullandıkları, ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin 

öğrenim gördükleri okuldan memnun oldukları, bunun yanında uygulama birimlerinin 

fiziki yapısının okulun amaçlarına uygun olduğu, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesine imkân verdiği, uygulama birimlerinde uygulanan öğretim 

programlarının turizm sektöründe nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamakta yeterli 

olduğu görülmektedir.  

 Meslek dersi öğretmenlerinin mesleki deneyimleri yüksek olduğu ve özel 

sektörde deneyimli oldukları için, öğrencileri iş hayatını hazırlamada daha başarılı 

oldukları ortaya çıkmıştır.  

Diğer yandan, AOTML’lerde çalışan öğretmenlerin verdikleri eğitime ilişkin 

mesleğini geliştirmek ve gelişen teknolojiye uyum sağlamak için seminer, kurs vb. 

uygulamalara katılımları yetersiz olduğu belirlenmiştir. Aynı şekilde bu kurumlarda 

çalışan usta öğreticilerin sayıları yeteli olmadığı için öğrencilerin becerilerinin 

geliştirilmesine yeterince yardımcı olmadıkları gözlemlenmiştir.  
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Uygulama birimlerinin fiziki mekân yapısının iş akışına uygunluğunda, esnek 

mekân kullanımında, donanımların işletmelerdeki donanımlara uygunluğunda ve 

donanımların periyodik bakım ve onarımlarında bir takım eksikliklerin olduğu 

belirlenmiştir. 

 Araştırma ile tespit edilen güçlü yönlerin korunarak geliştirilmesi, eksik yönlerin 

ise giderilerek güçlendirilmesi turizm sektörünün geleceği açısından son derece 

önemlidir. 
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Sunuş 

Bu araştırmada Turizm ve Ticaret Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu 

Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki AOTML uygulama birimlerinin (atölye, 

laboratuvar, uygulama oteli) kullanım amacına ne derecede uygun olduğunun genel bir 

değerlendirmesi yapılmaktadır. Araştırma kapsamına Türkiye’yi temsilen 7 coğrafi 

bölgenin 18 ilinde bulunan AOTML’rinde görevli yönetici, bu okulların yiyecek ve 

içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri, eğlence hizmetleri ve gıda 

teknolojisi alan/dalında görevli meslek dersi öğretmeni ile 10. ve 11. sınıflarda öğrenim 

gören öğrenciler alınmıştır.  

Araştırmada veri toplama araçlarını, araştırmanın amaçlarına uygun olarak 

hazırlanan (Yönetici Anketi, Öğretmen Anketi, Öğrenci Anketi) anket formları 

oluşturmaktadır. Bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak; yazışma yöntemi ile 

anket uygulama tekniği kullanılmıştır. Araştırma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölüm giriş bölümü olup, araştırmanın problem durumu, amacı ve önemi 

açıklanmaktadır. İkinci bölümde Araştırma deseni, Evren ve örneklem, Veri toplama 

araçları ve geliştirilmesi, Verilerin toplanması, Verilerin analizi ve Sınırlılıklar 

açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde araştırmadan elde edilen bulgular açıklanmakta ve 

yorumlanmaya çalışılmaktadır. Dördüncü bölümde ise araştırmadan elde edilen 

sonuçlar açıklanmakta ve bu sonuçlara dayalı olarak geliştirilen öneriler yer almaktadır. 

Bu araştırmanın yapılmasına karar veren Bakanlığımız yetkililerine, araştırmada 

verilerin toplanmasında emeği geçen araştırma kapsamındaki il milli eğitim müdürlüğü 

yetkililerine ve, anketleri cevaplandırarak araştırmamıza büyük katkılar sağlayan, okul 

yöneticilerine, öğretmen ve öğrencilere, araştırmanın başlangıcından basımına kadar 

emeği geçen ve araştırmayı yapan dairemiz personeli E. ZORKUN’a araştırmanın 

istatistiksel analizlerini yapan Halil İbrahim GÜLEGÜL’e grafik-tasarım ve kapak 

çalışmaları için Hüseyin MUTLUCAN’a teşekkür ederim. 

Araştırmanın Türk Milli Eğitim sistemine, mesleki ve teknik eğitime yararlı 

olmasını temenni ederim. 

      Dr. Halil Rahman AÇAR 

                                                                            EARGED Başkanı
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Öz 

Bu araştırma ile, Turizm ve Ticaret Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu 

Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki uygulama birimlerinin (atölye, laboratuvar, 

uygulama oteli) kullanım amacına ne derecede uygun olduğunun genel bir 

değerlendirmesi yapılarak, mevcut durumunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. 

 Araştırma sonucunda elde edilen bulgular uygulama birimlerinin mevcut 

durumunu ortaya koyarak, uygulama birimlerinin niteliklerinin artırılması yönünde 

alınması gereken tedbirlerin belirlenmesinde yardımcı olacaktır. Araştırma bu yönü ile  

önemli bulunmaktadır. 

Araştırmada; Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin uygulama 

birimlerinin fiziki yapı ve donanımının uygunluğu, aktif kullanılması, okulda istihdam 

edilen usta öğreticinin eğitim ve öğretime katkısı, uygulama birimlerinin teknolojik 

yeniliklere uygunluğu ve uygulama birimlerinin modüler eğitime yeterli düzeyde uygun 

olup olmadığı tespit edilmiştir. Öğrenci sayılarının son yıllarda artış göstermesiyle 

birlikte uygulama birimlerinin donanımlarının yetersiz kaldığı görülerek AOTML 

uygulama birimlerinin eksikliklerinin giderilmesi ve teknolojik gelişmelere ayak 

uydurabilmesi yönünde alınması gereken tedbirler açıklanmıştır. 

Meslekteki gelişme ve değişimlere yönelik olarak, tespit edilen güçlü yönlerin 

korunarak devam ettirilmesi, zayıf yönlerinin ise geliştirilerek güçlendirilmesi mesleki 

eğitim sistemimizin ayrıca AOTML dışında diğer okullardaki uygulama birimlerinin de 

gözden geçirilerek eğitim düzeyinin daha iyi seviyelere çekilmesi açısından son derece 

önemlidir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 
 

Araştırmanın bu bölümünde; Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne 

bağlı okullardaki uygulama birimlerinin (atölye, laboratuvar, uygulama oteli) 

kullanımının amaca uygunluğunun değerlendirilmesine yönelik olarak yapılan bu 

araştırmanın problemi, amacı, önemi, sınırlılık ve sayıltıları açıklanmakta, kullanılan 

başlıca terimlerin tanımları yapılmakta ve kısaltmalar verilmektedir.  

 

1.1. Problem Durumu 

Turizm sözcüğü ilk olarak bazı İngilizlerin Avrupa’ya yaptığı yolculuklar için 

kullanılmıştır.  

Dinlenmek, eğlenmek, görmek, tanımak gibi amaçlarla yapılan bu eylemler II. 

Dünya Savaşından sonra yaygınlık kazanmış ve günümüzde en önemli endüstrilerden 

birisi olmuştur. 

Bir ülkeye bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik 

önlemleri de kapsayan turizm, yarattığı katma değer, istihdam ve yatırımlar bakımından 

dünya hizmet endüstrisi içerisinde en büyük paya sahiptir. 

Hızla gelişen turizm endüstrisinin Dünya ekonomisindeki yarattığı pastadan 

payını alabilmek için pek çok ülke bu endüstriye destek vermektedir. Özellikle 

sanayileşmede güçlük çeken gelişmekte olan ülkeler için alternatif bir endüstri olarak 

gösterilmiştir (MEB, 2000). 

Gelişmiş ülkelerin sektörel yapıları incelendiğinde hizmet sektörünün daima ön 

planda olduğu görülmektedir. Hizmet sektörünün en ağırlıklı alanlarını tarım ve 

ulaşımın yanı sıra turizm, ticaret ve iletişim oluşturmaktadır. 

Turizmin ekonomiye katkısının sürekli artış göstermesi, turizm sektöründe 

ülkeler arası rekabeti de beraberinde getirmektedir. Bu artan rekabet ortamında var 

olabilmenin, ayakta kalabilmenin temel taşlarından biri de nitelikli insan gücüdür. Bu da 

ancak etkin ve kaliteli turizm eğitim ve öğretimiyle sağlanabilir. Eğitilmiş insan gücü 

turizm faaliyetlerinde yer alan etkinlik ve anlam kazandıran bir unsurdur. Eğitilmiş 

insan unsurunun yeterliliği, turistin beklediği düzeyde hizmet almasını sağlamaktadır.  

Diğer taraftan turizmde uluslar arası düzeyde bir kalite savaşı yaşanmaktadır. Rekabetin 

yoğun olarak yaşandığı dünya turizm piyasalarına standarda uygun ve kaliteli turistik 

mal ve hizmetle girebilmek için, hem genel olarak toplumun turizmin önemini 



2 
 

kavraması hem de yeterli sayıda nitelikli personel gereklidir. Nitelikli personelin 

yetiştirilebilmesi ise ancak kaliteli turizm eğitimi ile mümkündür. (MEB, 2000)  

Toplumun, bacasız sanayi olarak nitelendirdiği turizmin önemini kavraması 

sonucu, bu hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesinin 

gerekliliği bilincine varılmıştır. 

Turizm, Ticaret ve İletişim alanlarının gelişmesi, uluslar arası bir boyut 

kazanması, KOBİ’lere yönelik eğitimin önem kazanması, AB sürecinde yeni meslek 

dallarının oluşması, hizmet sektörüne yönelik meslekler için kaliteli eleman ihtiyacının 

artması bu okullara olan ihtiyacı gündeme getirmiştir. 

Bu amaçla; Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel 

Müdürlüğüne bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında eğitim ve öğretim 

yapılmaktadır. Bu okullar: 

 

a) Örgün eğitim: 

Sınavsız öğrenci alan okullar 

• Ticaret Meslek Lisesi 

• Çok Programlı Lise 

• Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 

Sınav ile öğrenci alan okullar 

• Anadolu Ticaret Meslek Lisesi 

• Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 

• Anadolu İletişim Meslek Lisesi 

• Anadolu Meslek Lisesi 

 

b) Yaygın eğitim: 

• Turizm Eğitim Merkezleri 

• Yetişkinler Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezleri 

• Meslek Kursları 

 

Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda 

ticaret, turizm, iletişim alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek 

amacıyla, çağın gereklerine uygun eğitim-öğretim hizmetleri verilmektedir. Bu okullara 

öğrenciler, yukarıda da belirtildiği gibi sınavla seçilerek veya sınavsız alınmaktadır. 
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Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde ise öğrenciler sınav ve mülakatla 

alınmaktadır.  

AOTM Liseleri; hizmet sektörü içerisinde en önde gelen ve ülke ekonomisini 

kalkındıracak döviz girdisinde en büyük paya sahip olan turizm sektörünün; Yiyecek 

İçecek Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Eğlence Hizmetleri, Gıda 

Teknolojisi,  Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri ve 

Denizcilik alanlarında sektörde görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek, yabancı 

dil bilen nitelikli elemanları yetiştiren, ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim veren okullardır 

(Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, 06.08.2008).  

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde, Türk Millî Eğitiminin genel 

amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari 

ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanıtmak, 

çözüm yolları aramak ve yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda 

bulunmak bilincini ve gücünü kazandırma amacına yönelik, meslekî ve teknik alanlarda 

meslekî formasyon kazandıran, öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve 

doğrultusunda hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar 

uygulanmaktadır (Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, 06.08.2008). 

 Uygulanan programlar ile öğrencilere, alan ve meslek ile ilgili temel bilgi ve 

becerileri kazandırmanın yanı sıra, yeniliğe ve değişime uyum sağlayabilen, 

çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak 

için girişimlerde bulunabilen, yaratıcı, gelişime ve eleştiriye açık ve meslekî yeterliklere 

sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir (MEB,2008). 

Türkiye’nin turizmdeki geleceğini gören yöneticiler 1961-1962 eğitim-öğretim 

yılından itibaren eğitimli personel yetiştirmeye karar vererek, okullaşma sürecini 

başlatmıştır. Daha sonra okullaşma süreci hızlanmış 2008 yılına gelindiğinde AOTML 

sayısı 95’ya ulaşılmıştır. Bu okullardaki kız öğrenci sayısı 5.056 ve erkek öğrenci sayısı 

17.215 olup, toplam öğrenci sayısı 22.271’dir. Bu okullardaki branş ve meslek 

öğretmeninin sayısı ise 2.209’dur. Uygulama otel sayısı da 43’tür.  

Tablo 1’de görüldüğü gibi Türkiye genelinde 1961 yılından 2008 yılına kadar 

olan dönemde AOTML’nin artış hızı verilmektedir. Özellikle 2000 yılından sonra söz 

konusu okulların sayısında gözle görülür bir artış olmuştur. Bu da turizme verilen 

önemin görülmesi açısından önemlidir. 
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Tablo 1: Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin yıllara göre mevcut durum  
Öğretim Yılları Okul Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı 

1961- 1962 1 89 12 

1967-1968 2 186 12 

1973- 1976 3 742 51 

1980- 1981 8 1.311 157 

1990- 1991 19 5.008 310 

1990- 1996 38 9.466 812 

2000- 2001 62 12.671 1.263 

2001- 2002 67 13.894 1.246 

2002- 2003 72 15.299 1.367 

2003- 2004 78 18.217 1.355 

2004-2005 80 19.324 1.512 

2005-2006 86 22.974 1.716 

2006-2007 88 23.376 1.603 

2007-2008 95 22.271 2.209 

 

1984-1985 öğretim yılından itibaren, bu okullara bir yıl yabancı dil hazırlık 

sınıfı eklenerek öğretim süresi dört yıla çıkarılmış ve isimleri de “Anadolu Otelcilik ve 

Turizm Meslek Lisesi” olarak değiştirilmiştir. 

2004-2005 öğretim yılında ise Anadolu Liselerinde olduğu gibi Anadolu 

Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde de hazırlık sınıfı kaldırılarak, öğretim süresi 

dört yıl olarak belirlenmiştir. 

MEB’e bağlı tüm meslekî ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında 

uygulamaya konulan Yeterliliğe Dayalı Modüler Çerçeve Öğretim Programlarından 42 

Alan ve 192 Dal programından ağırlıklı olarak aşağıdaki Tablo 2’de gösterilen Alan ve 

Dal programları uygulanmaktadır.  
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Tablo 2: AOTML’lerinin Alan ve Dal Programları 
 
YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ Mutfak 

Servis 
Pastacılık  
Bar 
Host/Hosteslik (Uçak, Tren ve Otobüs) 

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ Ön Büro 
Kat Hizmetleri 
Rezervasyon 
Operasyon 

EĞLENCE HİZMETLERİ Animatörlük 
Çocuk Animatörlüğü 

GIDA TEKNOLOJİSİ Gıda Kontrol 
Süt İşleme 
Sebze ve Meyve İşleme 
Hububat İşleme 
Zeytin İşleme 
Çay Üretimi ve İşleme 
 

GÜZELLİK VE SAÇ HİZMETLERİ  Saç Bakımı 
Güzellik Hizmetleri 
Vücut Bakımı ve Masaj 

HASTA VE HİZMETLERİ Yaşlı Bakımı 
Hasta Bakımı 
Engelli Bakımı 

DENİZCİLİK Yat Kaptanlığı 
Kaynak: http://ttogm.meb.gov.tr/ticar/anadolu_otelcilik.htm, 2008 

 

Bu okulların dokuzuncu sınıfındaki eğitim programı tüm genel, mesleki ve 

teknik ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi ortaktır.  Dokuzuncu sınıfın sonunda 

öğrenci ilgi duyduğu alanı belirleyerek 10. sınıftan itibaren seçtiği alanda eğitim-

öğretime başlar. Öğrencilerin alan ve dal seçimlerinde mesleklerin bölgesel istihdam 

imkânları da dikkate alınır. (http://ttogm.meb.gov.tr/ticar/anadolu_otelcilik.htm, 

06.08.2008) 

            Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı 

olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 10 ve 11. sınıflardaki öğrenciler Mayıs ayının ilk 

haftasından başlayarak, Eylül ayının 15’ine kadar Ankara ilinde veya Ankara dışındaki 

otellerde (bu oteller genelde 4 veya 5 yıldızlıdır) alanları doğrultusunda staj 

yapmaktadırlar.  

12. sınıfta ise diplomaya götüren mesleki yeterliklerin kazandırılmasını içeren 

dersler yer almaktadır. 12. sınıfın sonunda programı tamamlayarak mezun olan öğrenci, 

alan diploması alarak yüksek öğrenime de devam edebilmektedir. Mezun olan öğrenci 

öğrenimi sırasında seçtiği dalda/meslekte kazandığı yeterliklerin karşılığında sertifika 

http://ttogm.meb.gov.tr/ticar/anadolu_otelcilik.htm
http://ttogm.meb.gov.tr/ticar/anadolu_otelcilik.htm
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da almaya hak kazanır. Öğretim programının herhangi bir yılında ayrılan öğrencinin 

kazandığı yeterlikler sertifika programlarında değerlendirilir.  

Öğrencilere programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak; 

1.     Tüm alanlardaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecek, 

2.     Seçtiği alanın temel yeterliklerine sahip olabilecek, 

3.     Yöneldiği dalın/mesleğin gerektirdiği görev ve işleri yapabilecek, 

4.     Dalın/mesleğin gerektirdiği özel meslekî yeterlikleri kazanabilecek şekilde 

eğitim ve öğretim faaliyetleri uygulanır.  

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrenciler, 

sektörün taleplerini karşılayacak şekilde; her yıl turizm bakımından “ölü sezon” olarak 

tabir edilen Ekim-Mart ayları arasındaki altı aylık sürede okulda eğitim görürlerken; 

turizm sezonunun açılmasından itibaren, Nisan-Eylül ayları arasındaki ikinci altı aylık 

dönemde turizm işletmelerinde uygulamalı eğitim görmektedirler.  

Uygulamalı eğitim süresince öğrencilere işyerlerince yaşlarına uygun olarak 

asgari ücretin en az % 60’ı oranında ücret ödemesinin yanı sıra, sigortaları da MEB 

tarafından karşılanmaktadır. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde 

uygulanan bu model, Türkiye’nin yanı sıra, turizm potansiyeli bulunan diğer ülkeler için 

de örnek alınabilecek bir eğitim modelidir. Öğrenciler Avrupa’da çeşitli alanlarda başarı 

sağlamış ve ödüller almışlardır. (Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, 

06.08.2008) 

 Mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme 

Sınavına (ÖSS) katılma hakkına sahiptirler. Ayrıca, 4702 sayılı Kanun gereğince 

sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler. 

    AOTML’lerinde öğrenim gören veya mezun olan öğrenciler iyi bir yabancı dil 

eğitiminin yanında, turizm işletmelerinde yoğun bir biçimde uygulama yaparak 

yetiştirildikleri için, bu okullardan mezun olan öğrencilere talep artmaktadır. Ancak bu 

okulların uygulama birimlerinin alt yapılarının ne kadar yeterli olup olmadığı da 

önemlidir. Bu durum ise ancak yapılacak araştırmalar ile tespit edilecektir. Yapılan bu 

araştırmada tespiti yapılacak çalışmalardan biridir. 

Turizm ve Ticaret Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Otelcilik ve 

Turizm Meslek Liselerindeki uygulama birimlerinin (atölye, laboratuvar, uygulama 

otelleri vb.) kullanım amacına ne derece uygun olduğunun belirlenmesi bu araştırmanın 

problemini oluşturmaktadır.  
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1.2.  Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, Turizm ve Ticaret Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki uygulama birimlerinin (atölye, 

laboratuvar, uygulama oteli) kullanım amacına uygunluğunu değerlendirmektir. 

Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır;  

• TTÖGM’ne bağlı Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinin uygulama 

birimleri fiziki mekân ve donanım yönünden eğitim- öğretim için yeterli midir?  

• TTÖGM’ne bağlı Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerindeki uygulama 

birimleri (atölye, laboratuvar, uygulama oteli vb.) eğitim programının 

verilmesine uygun mudur? 

• TTÖGM’ne bağlı Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerindeki uygulama 

birimleri amacına uygun kullanmakta mıdır?  

• TTÖGM’ye bağlı AOTML’deki uygulama birimlerindeki insan kaynakları 

bakımından yeterli midir?  

• TTÖGM’ne bağlı Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki uygulama 

birimleri örgün eğitim dışında yaygın eğitimde de kullanılıyor mu? 

 

1.3. Araştırmanın Önemi 

 Gelişen teknoloji ile birlikte, her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de 

ihtiyaçlar sürekli değişim göstermektedir. Sürekli gelişen turizm sektörünün daha da 

ileri giderek, gündemde kalabilmesi için, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan 

gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu nitelikli insan gücü yetiştiren birimlerden 

birisi de Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleridir. Bu okulların uygulama 

birimlerin yeterli olması, öğrencilerin kullanımına yeterli düzeyde sunulması gibi 

etkenler yetiştirilen bu öğrencilerin başarılarını da etkilemektedir. 

Bu araştırma; 

• MEB, Ticaret ve Turizm Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Otelcilik 

ve Turizm Meslek Liselerindeki uygulama birimlerinin mevcut durumunu ortaya 

koymak, 

• Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki uygulama birimlerinin 

eksiklerin giderilmesi için çözüm önerileri sunmak, 
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•  Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki uygulama birimleri ile 

sektördeki çalışma alanlarının uyumunu tespit etmek, açısından önemlidir.

  

1.4. Tanımlamalar 

Meslek dersi öğretmeni: Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi 

Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki alan/dal 

dersi öğretmenleri. 

Yönetici: Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel 

Müdürlüğüne bağlı Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde görev yapan 

müdür, müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcıları. 

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi: Orta öğretim seviyesinde turizm 

alanında eleman yetiştiren okullar. 

Sektör: Birbiri ile ilişkili birçok meslek alanını kapsayan meslekler bütündür. 

Meslek Dalı: Bir meslek alanı içinde yer alan ve belirli konularda 

uzmanlaşmaya yönelik bilgi, beceri, tutum, davranış gerektiren ve istihdam olanağı 

sağlayan iş kollarından her biridir. 

 

1.5. Kısaltmalar 

AOTML : Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 

TTÖGM : Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü 
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İKİNCİ BÖLÜM  

 

YÖNTEM 

 

 Bu bölümde, araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama araçları, 

veri kaynakları, verilerin toplanması ve araştırmada kullanılan istatistiksel teknikler 

açıklanmaktadır.  

 

2.1. Araştırmanın Deseni  

MEB, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Otelcilik 

ve Turizm Meslek Liselerinde bulunan uygulama birimlerinin amacına uygunluğunun 

değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu araştırma betimsel niteliktedir. 

 

2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

 Araştırmanın biri diğerinden bağımsız üç ayrı evreni bulunmaktadır.  

Araştırmanın birinci evrenini TTÖGM bağlı orta öğretim kurumlarından Anadolu 

Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde görev yapmakta olan yöneticiler, ikinci evrenini 

söz konusu okulların yiyecek ve içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri, 

eğlence hizmetleri ve gıda teknolojisi meslek alanlarında görev yapan meslek dersi 

öğretmenleri,  üçüncü evrenini ise bu alanlarda öğrenim görmekte olan 10. ve 11. sınıf 

öğrencileri oluşturmaktadır. Bu okulların 9. sınıfındaki eğitim programı tüm genel, 

mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi ortaktır.  9. sınıfın sonunda 

öğrenci ilgi duyduğu alanı belirleyerek 10. sınıftan itibaren seçtiği alanda eğitim-

öğretime başlar. 12. sınıfta ise diplomaya götüren mesleki yeterlikleri kazandırılmasını 

içeren dersler yer almaktadır. Bu yüzden 9. ve 12. sınıf öğrencileri araştırmada kapsam 

dışı tutulmuştur. 
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Tablo 2.1: Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bağlı Anadolu Otelcilik ve 
Turizm Meslek Liselerindeki Kurum, Yönetici, Görevli Öğretmen ve Öğrenim Gören 
Öğrenci Sayılarının İllere Göre Dağılımı 

Öğrenci Sayısı 

İl 

Kurum 

Sayısı 

Yönetici 

Sayısı 

Meslek Dersi 

Öğretmen 

Sayısı 
9.  

Sınıf 

10. 

Sınıf 11. Sınıf 12. Sınıf Toplam 

ADANA 2 3 18 139 182 264 - 585 

ADIYAMAN 1 1 2 21 52 - - 73 

AFYONKARAHİSAR 2 6 7 136 103 165 - 404 

AKSARAY 1 3 7 87 63 82 - 232 

AMASYA 1 4 - 60 49 51 - 160 

ANKARA 3 18 69 455 557 640 173 1825 

ANTALYA                      9 17 73 869 657 748 179 2453 

AYDIN 3 10 42 350 280 314 - 944 

BALIKESİR 3 5 7 140 117 161 - 418 

BARTIN 1 4 17 102 68 138 - 308 

BİLECİK 2 2 4 96 101 83 - 280 

BOLU 2 9 18 283 241 327 - 851 

BURSA 1 6 23 127 159 232 - 518 

ÇANAKKALE 1 5 10 105 94 117 - 316 

ÇANKIRI 1 1 2 50 54 42 - 146 

ÇORUM 1 4 9 73 59 110 - 242 

DENİZLİ 1 2 15 127 122 118 - 367 

DİYARBAKIR 1 4 11 82 84 85 - 251 

DÜZCE 1 4 6 48 45 47 - 140 

EDİRNE 1 1 4 66 70 61 - 197 

ERZİNCAN 1 5 14 75 69 76 - 220 

ERZURUM 1 4 4 91 59 106 - 256 

ESKİŞEHİR 1 1 6 104 126 132 - 362 

GAZİANTEP 1 2 5 40 20 43 - 103 

GİRESUN 1 1 7 48 63 50 - 161 

GÜMÜŞHANE 1 - 1 40 - - - 40 

HATAY 1 3 9 130 136 174 - 440 

ISPARTA 2 2 6 51 44 67 - 162 

İSTANBUL 6 22 64 643 533 773 35 1984 

İZMİR 5 23 54 419 322 492 16 1249 

KAHRAMANMARAŞ 1 1 5 73 63 89 - 225 

KARS 1 1 4 31 18 34 - 83 

KASTAMONU 2 7 10 109 98 181 - 388 

KAYSERİ 1 5 15 148 147 137 - 432 

KIRIKKALE 1 2 12 64 91 89 - 244 

KIRKLARELİ 1 1 7 83 112 114 - 309 

KİLİS 1 2 1 56 34 53 - 143 

KONYA 1 5 10 104 69 101 - 274 

KÜTAHYA 1 - - 60 - - - 60 

MALATYA 1 2 7 80 35 69 - 184 

MARDİN 1 1 2 52 30 28 - 110 

MERSİN 3 9 34 273 173 256 - 702 
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Tablo 2.1: Devamı 

Öğrenci Sayısı 

İl 

Kurum 

Sayısı 

Yönetici 

Sayısı 

Meslek Dersi 

Öğretmen 

Sayısı 
9.  

Sınıf 

10. 

Sınıf 11. Sınıf 12. Sınıf Toplam 

MUĞLA 6 12 32 526 446 702 - 1674 

NEVŞEHİR 1 5 7 135 75 85 - 295 

ORDU 1 7 15 76 68 138 - 282 

RİZE 1 5 6 59 39 81 - 179 

SAKARYA 1 1 5 30 27 38 - 93 

SAMSUN 2 5 12 127 78 86 - 291 

SİİRT 1 - - 28 - - - 28 

SİNOP 1 4 - 35 40 61 - 136 

ŞANLIURFA 1 1 4 55 49 71 - 175 

TEKİRDAĞ 1 5 11 152 175 209 39 575 

TOKAT 1 5 12 93 97 130 - 320 

TRABZON 1 6 7 127 116 113 - 356 

UŞAK 1 - - 51 32 44 - 127 

VAN 1 1 4 65 47 95 - 207 

YALOVA 1 5 7 70 59 98 - 227 

YOZGAT 1 2 7 60 79 102 - 241 

KIRŞEHİR 1 1 1 - - - - - 

KOCAELİ 1 - 1 - - - - - 

KARAMAN 1 2 1 - - - - - 

KARABÜK 1 1 - - - - - - 

TOPLAM 99 276 753 7879 6826 8902 442 24047 

Kaynak: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı verileri  

 

Tablo 2.1’de görüldüğü üzere Türkiye genelinde 62 ilde bulunan AOTML’rinin 

sayısı 99’dur. Yıllara göre okul sayılarında da orantılı olarak artış olmaktadır. Bu 

okullarda 276 yönetici (müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı) görev 

yapmaktadır. Söz konusu okullardaki meslek dersi öğretmenlerinin sayısı 753 olup, bu 

okullarda öğrenim gören 10. ve 11. sınıf öğrencilerin toplam sayısı ise 14.852’dir. 
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Tablo 2.2: Araştırmanın Çalışma Evreni 

Öğrenci Sayısı 

İl 

Kurum 

Sayısı 

Yönetici 

Sayısı 

Meslek Dersi 

Öğretmen 

Sayısı 
9.  

Sınıf 

10. 

Sınıf 11. Sınıf 12. Sınıf Toplam 

ADANA 2 3 18 139 182 264 - 585 

AFYONKARAHİSAR 2 6 7 136 103 165 - 404 

ANKARA 3 18 69 455 557 640 173 1825 

ANTALYA                     9 17 73 869 657 748 179 2453 

BARTIN 1 4 17 102 68 138 - 308 

DENİZLİ 1 2 15 127 122 118 - 367 

EDİRNE 1 1 4 66 70 61 - 197 

İSTANBUL 6 22 64 643 533 773 35 1984 

İZMİR 5 23 54 419 322 492 16 1249 

KARS 1 1 4 31 18 34 - 83 

MERSİN 3 9 34 273 173 256 - 702 

MUĞLA 6 12 32 526 446 702 - 1674 

NEVŞEHİR 1 5 7 135 75 85 - 295 

ORDU 1 7 15 76 68 138 - 282 

SAMSUN 2 5 12 127 78 86 - 291 

ŞANLIURFA 1 1 4 55 49 71 - 175 

TEKİRDAĞ 1 5 11 152 175 209 39 575 

TRABZON 1 6 7 127 116 113 - 356 

TOPLAM 47 147 447 4458 3812 5093 442 13803 

 

Bu araştırmanın çalışma evrenine, Tablo 2.2’de yer alan 18 ildeki 

AOTML’sinde görevli 147 yönetici, bu okulların yiyecek ve içecek hizmetleri, 

konaklama ve seyahat hizmetleri, eğlence hizmetleri ve gıda teknolojisi alan/dalında 

görevli 447 meslek dersi öğretmeni ile 10. ve 11. sınıflarda öğrenim gören 8905 öğrenci 

oluşturmuştur. Bu illerin seçilmesinde bulunmuş oldukları coğrafi bölge, sosyo 

ekonomik düzeyi ve araştırma kapsamına alınan alan/dal programları göz önünde 

tutulmuştur. 
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Tablo 2.3:  Örneklem Tablosu 
Araştırma 
Kapsamına 
Alınan Öğrenci 
Sayısı 

 
Dönen Öğrenci 
Anket Sayısı Coğrafi Bölgeler ve İller  Uygulamaya Katılan Okullar 

10. 
Sınıf 

11. 
Sınıf 

10. 
Sınıf 

11. 
Sınıf 

 
Ankara 

 
Ankara Anadolu Otelcilik ve 
Tur.Mes.L 

60 60 61 54 
İç 
Anadolu 
Bölgesi Nevşehir Anadolu Otelcilik ve Turizm 

Meslek Lisesi 
30 30 30 29 

İstanbul Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm 
Mes.L. 
 

90 90 98 68 

Edirne Anadolu Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi 

30 30 30 30 
 
Marmara  
Bölgesi 

Tekirdağ Anadolu Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi 

30 30 33 29 

Antalya Anadolu Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi 
 

30 30 30 29 

Adana Ceyhan Biliciler Anadolu Otelcilik 
ve Turizm Meslek Lisesi 

30 30 30 30 Akdeniz 
Bölgesi 

Mersin Anadolu Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi 

30 30 20 20 

İzmir Çeşme And.Ot.ve Tur.Mes.Lis ve 
And.Aşç.M.L 

50 50 51 48 

Muğla And.Otelcilik ve Turizm Meslek 
Lisesi 
 

30 30 30 30 

Denizli Akköy Anadolu Otelcilik ve 
Tur.Mes. Lisesi 

30 30 31 31 

 
Ege 
Bölgesi 

Afyon Anadolu Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi 

30 30 29 32 

Bartın Amasra Anadolu Otelcilik ve Tur. 
Meslek Lisesi 
 

30 30 30 30 

Trabzon Akçaabat Anadolu Otelcilik ve 
Turizm Meslek Lisesi 

30 30 29 58 

Ordu Perşembe Anadolu Otelcilik ve 
Turizm Meslek Lisesi 

30 30 30 30 

 
 
 
Karadeniz 
Bölgesi 

Samsun Anadolu Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi 
 

30 30 14 17 

Güney 
D.A. 
Bölgesi 

Şanlı Urfa Anadolu Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi 
 
 

30 30 25 34 

Doğu A. 
Bölgesi 

Kars Anadolu Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi 
 

30 30 26 14 

Toplam 18 18 650 650 629 613 
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Tablo 2.3’deki örneklem tablosunda görüldüğü üzere; araştırmada örneklem 

kapsamına alınan illerdeki okullarda öğrenim gören 10. ve 11. sınıf öğrenci sayıları baz 

alınarak 18 ildeki 18 okulda 650’si 10. sınıf, 650’si de 11. sınıf olmak üzere toplam 

1300 öğrenciye anket uygulanmıştır. 

Örneklem kapsamına alınan 18 AOTML’sinde bulunan yönetici ve meslek dersi 

öğretmenlerinin sayısı bilinmediğinden, yönetici ve meslek dersi öğretmenlerinin 

tamamı örneklem kapsamına alınmıştır. Bu yüzden 18 okuldaki bütün müdür ve müdür 

yardımcılarına yönetici anketi uygulanmıştır. Öğretmen anketleri ise 18 okulda bulunan 

yiyecek ve içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri, eğlence hizmetleri ve 

gıda teknolojisi alan/daldaki bütün meslek dersi öğretmenlerine uygulanmıştır.  

 Araştırmada örneklem kapsamına alınan illerde yapılan anket toplam 74 

yöneticiye ve 141 meslek dersi öğretmenine uygulanmıştır. Araştırmada örneklem 

kapsamına alınan 1300 öğrenciye anket uygulanmış olup, uygulanarak geri dönen anket 

sayısı 1242’dir. Geri dönen anket sayısının örneklem kapsamına alınan öğrenci sayısına 

oranı yüzde 95,3’dür.  

 

2.3. Veri Toplama Araçları ve Geliştirilmesi  

Araştırmanın veri toplama araçlarını, araştırmanın amaçlarına uygun olarak 

hazırlanan yönetici anketi, öğretmen anketi ve öğrenci anketi oluşturmaktadır. 

Araştırmada kullanılmış olan anket formları ilgili literatür taranarak hazırlanmıştır. 

Anket taslakları pilot uygulama yapılmadan önce alan uzmanı kişilerin görüşleri 

alınarak geliştirilmiştir. Ayrıca anketler Ankara ilinde pilot olarak seçilen Çankaya 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde 

denenmek üzere pilot uygulaması yapılmıştır. Bu okulun pilot olarak seçilmesinde 

uygulama birimlerinin çeşitliliği, öğretimi yapılan meslek alanlarının çeşitliliği, 

öğretmen ve öğrenci sayısı dikkate alınmıştır. Pilot uygulamada çeşitli meslek 

alanlarından; 4 yönetici, 10 meslek dersi öğretmeni, 20 9’cu ve 10’cu sınıf öğrencisine 

anket uygulaması yapılmıştır. Uygulama sonucunda anketlerdeki bazı soruların 

çıkarılmasına bir takım sorularında eklenmesine ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. 

Araştırmada uygulanan anket formları Yönetici Anketi (Ek-1), Öğretmen Anketi 

(Ek-2) ve Öğrenci Anketi (Ek-3) olarak ekler kısmında verilmektedir. 
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2.4. Verilerin Toplanması 

Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılacak anketlerin, kimlere ve nasıl 

uygulanacağı, uygulayıcıların dikkat etmesi gereken hususların neler olduğu Anket 

Uygulama Yönergesi ile açıklanmıştır. Bakanlık Makam onayı ve Anket Uygulama 

Yönergesinin (Ek-4 ve Ek-5) ekler kısmında verilmektedir. 

Bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak; yazışma yöntemi ile anket 

uygulama tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda hazırlanan veri 

toplama araçlarının birer örneği, araştırma kapsamına alınan illerin milli eğitim 

müdürlüklerine, araştırma uygulanması için hazırlanan ilgili makam onayı ile birlikte 

gönderilerek Ek-5’de yer alan Anket Uygulama Yönergesi çerçevesinde uygulanması 

istenmiştir. Okullar tarafından uygulanan anketler il milli eğitim müdürlüklerince bir 

araya toplanarak EARGED’e posta ile ulaştırılmıştır. 

 

2.5. Verilerin Analizi 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda hazırlanan anketler ile katılımcılardan elde 

edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

kullanılmıştır.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anketlerde yer alan kapalı uçlu 

soruların bazılarında 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğe verilen cevaplar 1 ile 5 

arasında puanlara dönüştürülmüştür. Seçeneklerin puana dönüştürülmesi; Hiç = (1,00 – 

1,80),   Çok az = (1,81 – 2,60),    Kısmen = ( 2,61 – 3,40), Oldukça = (3,41 – 4,20), Çok 

= (4,21 - 5,00) şeklinde belirlenmiştir. 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler; üç gruba ortak olarak yöneltilen sorular 

“varyans analizi - sheffe” testi ile iki guruba ortak olarak yöneltilen sorular ise “t”-testi 

ile analiz edilerek değerlendirilmiştir. Diğer sorulara verilen cevaplar ise frekans, %, 

aritmetik ortalama ve standart sapma olarak hesaplanmış ve yorumlanmıştır.  

İstatistiksel analizlerde % 5 hata payı dikkate alınmıştır. 

Veri toplama aracının son kısmında yer alan ve katılımcıların belirtmiş oldukları 

genel görüş ve öneriler tekrarlanma frekansına göre listelenerek gruplanmış olup 

üçüncü bölümün sonunda Genel Görüş ve öneriler başlığı altında verilmiştir. 

 

2.6. Sınırlılıklar 

Araştırmanın amaçlarına ulaşılabilmek için bazı sınırlamalar yapılmıştır. 

Araştırmada yapılan sınırlamalar aşağıda belirtilmiştir: 
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1. Araştırma, MEB, Ticaret ve Turizm Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 

örnekleme alınan 18 ildeki 18 Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinin 

uygulama birimleriyle (atölye, laboratuvar, uygulama otelleri vb.) sınırlıdır. 

2. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi yöneticileri, meslek öğretmenleri ve 

10. ve 11. sınıf öğrencileri ile sınırlıdır. 

3. 2008-2009 eğitim öğretim yılı ile sınırlıdır. 

 

2.7. Sayıltılar 

Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasına yönelik olarak aşağıdaki sayıltılar 

yapılmıştır: 

1. Örneklem kapsamına alınan iller ve okullarda uygulama Veri Toplama Aracı 

Yönergesi doğrultusunda uygulanmıştır. 

2. Anketi cevaplandıran grupların tümü, anketleri cevaplandırmada samimi ve 

gönüllüdür. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde; Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu 

Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki uygulama birimlerinin amacına 

uygunluğunun okul yöneticileri ve meslek dersi öğretmenleri ile 10. ve 11. sınıf 

öğrencilerinden elde edilen bulgu ve yorumlar yer almaktadır.  

Ayrıca veri toplama araçlarının son kısmında yer alan öğretmen yeterliklerinin 

geliştirilmesine ilişkin katılımcıların belirtmiş oldukları genel görüş ve öneriler 

verilmektedir. 

 

3.1. Katılımcıların Genel Özelliklerine Yönelik Bulgular 

 Bu kısımda araştırmada görüşleri alınan okul yöneticilerinin, meslek dersi 

öğretmenlerinin ve 2008-2009 öğretim yılında 10. ve 11.  sınıflarda öğrenim görmekte 

olan öğrencilerin genel özelliklerine ilişkin bulgulara yer verilmektedir.  

 

3.1.1. Öğretmen ve Öğrencilerin Meslek Alanlarına Göre Dağılımı 

Araştırmada görüş bildiren öğretmen ve öğrencilerin meslek alanlarına göre 

dağılımı Tablo 3.1.1’de verilmektedir. 

Tablo 3.1.1: Öğretmen ve Öğrencilerin Meslek Alanlarına Göre Dağılımı 
     Öğretmen     Öğrenci 

 Meslek Alanı 
f % f % 

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri  87 61,7 861 69,3 
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 47 33,3 324 26,1 
Eğlence Hizmetleri 5 3,5 17 1,4 
Gıda Teknolojisi 2 1,5 30 2,4 
Boş/Geçersiz - - 10 0,8 
Toplam 141 100,0 1242 100 

 

Tablo 3.1.1’de anketi cevaplandıran öğretmen ve öğrencilerin meslek alanlarına 

göre dağılımı incelendiğinde; öğretmenlerin % 61,7’sinin ve öğrencilerin de % 69.3’nün 

“yiyecek ve içecek hizmetleri”, öğretmenlerin % 33,3’nün ve öğrencilerin de % 

26,1’nin “konaklama ve seyahat hizmetleri”, öğretmenlerin % 3,5’nin ve öğrencilerin % 

1.4’nün ise “eğlence hizmetleri” meslek alanını işaretlemiş oldukları görülmektedir. 

Anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 1,5’i, öğrencilerin % 2,4’ü “gıda teknolojisi” 

meslek alanını işaretlemiştir. 
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 Bu bulgulara göre; ankete cevap veren öğretmen ve öğrencilerin büyük bir 

çoğunluğunun “yiyecek ve içecek hizmetleri” meslek alanındandır.  

 

3.1.2.Yönetici ve Öğretmenlerin Görevlerine Dağılımı 

Anketi cevaplandıran yöneticilerin görevlerine göre dağılımı Tablo 3.1.2.1’de 

verilmektedir. 

Tablo 3.1.2.1: Yöneticilerin Görevleri 
        Yönetici 

Görev 
f % 

Müdür 17 23,0 
Müdür Başyardımcısı 11 14,9 
Müdür Yardımcısı 46 62,2 
Toplam 74 100,0 

 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin % 62,2’si müdür yardımcısı, % 23’ü 

okul müdürü, % 14,9’u ise müdür başyardımcısı olarak görev yapmaktadır. 

Anketi cevaplandıran öğretmenlerin görevlerine göre dağılımı Tablo 3.1.2.2’de 

verilmektedir. 

Tablo 3.1.2.2: Öğretmenlerin Görevleri 
       Öğretmen 

Görev 
f % 

Bölüm, atölye veya laboratuvar şefi 26 18,4 
Meslek dersi öğretmeni 115 81,5 
Toplam 141 100,0 

 

Tablo 3.1.2.2 incelendiğinde; araştırmada görüş bildiren öğretmenlerin % 81,5’i 

meslek dersi öğretmeni, yüzde 18,4’ü bölüm, atölye veya laboratuvar şefi olarak görev 

yapmaktadır.  

 

3.1.3. Yönetici ve Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre Dağılımı 

 Yönetici ve öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre dağılımı Tablo 3.1.3’de 

verilmektedir. 
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Tablo 3.1.3:  Mesleki Kıdem 
 Yönetici  Öğretmen 

 Mesleki Kıdem 
f % f % 

5 Yıl ve daha az 3 4,1 15 10,6 
6-10 Yıl 8 10,8 22 15,6 
11-15 Yıl 17 23,0 49 34,8 
16 Yıl ve daha fazla 46 62,2 55 39,0 
Toplam 74 100,0 141 100,0 

 

Tablo 3.1.3’de görüldüğü üzere yöneticilerin % 85,2’si ve öğretmenlerin % 

73,8’i 11 yıl ve daha fazla mesleki kıdemi olan eğitimcilerdir. 

  Bu bulgulara dayanarak araştırmada görüş bildiren yönetici ve öğretmenlerin 

mesleki tecrübelerinin oldukça yüksek olduğu söylenebilinir.  

 

3.1.4. Uygulama Birimlerinin Örgün Eğitim Dışında Kullanılmasına Yönelik 

Bulgular  

 
Yöneticilerin, AOTML’ndeki uygulama birimlerinin örgün eğitim dışında 

yaygın eğitimde de kullanılmasına ilişkin görüşlerinin dağılımı Tablo 3.1.4’de 

verilmiştir. 

Tablo 3.1.4:  AOTML’deki Uygulama Birimlerinin Örgün Eğitim Dışında Yaygın 
Eğitimde Kullanılması  

Yönetici 
Uygulama birimlerinin kullanılma durumu 

f % 
Evet, kullanılmakta 42 56,8 
Hayır,  kullanılmamakta 29 39,2 
Boş/Geçersiz 3 4,1 
Toplam 74 100,0 

 

Tablo 3.1.4’deki bulgulara göre; yöneticilerin % 56,8’i uygulama birimlerinin 

yaygın eğitimde “kullanıldığı”, % 39,2’si ise “kullanılmadığı” yönünde görüş 

bildirmişlerdir. 

Yöneticilerin yarısından fazlası AOTML’deki uygulama birimlerinin yaygın 

eğitimde etkin bir şekilde kullandığını belirtmektedir. Bu durum AOTML’inde bulunan 

uygulama oteli, atölye ve laboratuvar imkânlarının etkin bir şekilde kullanıldığının bir 

göstergesi olarak algılanabilir.  
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3.1.5.Uygulama Birimlerinde Sözleşmeli veya Kadrolu Usta Öğreticilerin 

Çalıştırılması Durumu 

AOTML’indeki uygulama birimlerinde sözleşmeli veya kadrolu usta 

öğreticilerin çalıştırılmasına ilişkin yönetici görüşleri Tablo 3.1.5.1’de verilmiştir. 

Tablo 3.1.5.1:  Uygulama Birimlerinde Sözleşmeli veya Kadrolu Usta Öğreticilerin Statüsü 
        Yönetici Uygulama birimlerinde çalışan sözleşmeli  

veya kadrolu usta öğretici  f % 
Evet 58 78,4 
Hayır 14 18,9 
Boş/Geçersiz 2 2,7 
Toplam 74 100,0 

 

Tablo 3.1.5.1’de görüldüğü üzere yöneticilerin % 8,4’ü okullarındaki uygulama 

birimlerinde sözleşmeli veya kadrolu usta öğretici çalıştırdığını belirmişlerdir.  

AOTML’de usta öğretici çalıştırdığını belirten 58 yöneticinin, çalıştırdıkları usta 

öğreticilerin eğitim ve öğretimde ne derecede faydalı olduklarına ilişkin görüşleri ise 

Tablo 3.1.5.2’de yer almaktadır. 

Tablo 3.1.5.2: Uygulama Birimlerinde Çalışan Sözleşmeli veya Kadrolu Usta Öğreticilerin 
Yeterliği 

Yönetici Uygulama Birimlerinde Çalışan Usta 
 Öğreticilerin Yeterlik Düzeyi 
  f % 

Çok 11 19,0 

Oldukça 27 46,5  

Kısmen 11 19,0 

Çok az 6 10,3 

Hiç  2 3,5 

Boş/Geçersiz  1 1,7 

Toplam 58 100,0 

Aritmetik Ortalama  3,68 

Standart Sapma  1,02 

 

Tablo 3.1.5.2’de görüldüğü üzere; yöneticilerin % 65,5’i uygulama birimlerinde 

çalışan sözleşmeli veya kadrolu usta öğreticilerin eğitim ve öğretime oldukça ve daha 

üst düzeyde katkısı olduğunu belirtmektedir. Yöneticilerin % 13,8’i öğreticilerinin bu 

katkısının çok az ve daha alt düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. “Kısmen” seçeneğini 
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işaretleyerek usta öğreticilerin eğitim ve öğretime katkısını orta düzeyde bulan 

yöneticilerin oranı % 19’dur.  

Yöneticilerin bu konuda belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik ortalaması 3,68 

ile “oldukça” düzeyinde olup, standart sapması 1.02’dir.  

Bu bulgular doğrultusunda; araştırma kapsamına alınan okulların büyük 

çoğunluğunda usta öğreticilerin istihdam edildiği, istihdam edilen bu usta öğreticilerin 

eğitim ve öğretime olumlu katkılar sağladığı söylenebilinir.  

 

3.1.6. Öğretmenlerin Özel Sektör Deneyimi  

Meslek dersi öğretmenlerinin işletme deneyimleri ne kadar yeterli olursa,  

yetiştirdikleri öğrenciler de iş hayatına o kadar iyi hazırlanacaklarıdır. Tablo 3.1.6’da 

araştırma kapsamına alınarak anketi cevaplandıran öğretmenlerin özel sektördeki 

mesleki deneyimlerine ait bulgular yer almaktadır.  

Tablo 3.1.6: Öğretmenlerin Özel Sektördeki Mesleki Deneyimi  
Öğretmen Özel Sektörde 

Mesleki Deneyim  f % 
Evet 78 55,3 
Hayır 48 34,0 
Boş/Geçersiz 15 10,6 
Toplam 141 100,0 

 

Tablo 3.1.6’da görüldüğü gibi öğretmenlerin, % 55,3’ü özel sektörde mesleki 

deneyiminin olduğunu, % 34’ü ise özel sektörde mesleki deneyiminin olmadığını 

belirtmiştir. 

 

3.1.7. Öğretmenlerin Alanlarında Özel Sektörde Eğitim Alması 

Tablo 3.1.7’de araştırma kapsamına alınarak anketi cevaplandıran öğretmenlerin 

alanlarında özel sektörde eğitim almasına yönelik bulgular yer almaktadır. 

Tablo 3.1.7’de görüldüğü üzere öğretmenlerin, % 48,2’si alanlarında özel 

sektörde eğitim aldıklarını belirtirken, % 39,7’si ise almadıklarını belirtmiştir. 
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Tablo 3.1.7: Öğretmenlerin Özel Sektörde Eğitim Alması  
Öğretmen 

Özel Sektörde Eğitim Alma Durumu 
f % 

Evet 68 48,2 

Hayır 56 39,7 

Boş/Geçersiz 17 12,1 

Toplam 141 100,0 

 

Bu bulgulara göre araştırmaya katılan öğretmenlerin yarıya yakınının özel 

sektörde eğitim aldıkları ve mesleki deneyim kazandıkları ortaya çıkmaktadır.  

Bu durum öğretmenlerin öğrencileri iş hayatına hazırlamaları konusunda olumlu 

bir gösterge olarak algılanabilir. 

 

3.1.8. Öğrencilerin Okulu Tavsiye Etmeleri 

Tablo 3.1.8’de araştırma kapsamında anketi cevaplandıran öğrencilerin 

AOTML’ni çevresine tavsiye etme durumlarına ilişkin görüşleri yer almaktadır.  

 

Tablo 3.1.8: Öğrencilerin Okulunu Çevresine Tavsiye Etme Durumu  
Öğrenci 

Okulu Çevresine Tavsiye Etme Durumu  
f % 

Evet 936 75,4 

Hayır 290 23,3 

Boş/Geçersiz 16 1,3 

Toplam 1242 100,0 

 

Anketi cevaplandıran öğrencilerin, % 75,4’ü öğrenim gördükleri okulu 

çevrelerine tavsiye etmektedir. Bu durum öğrencilerin büyük bir ölçüde okullarından 

memnun oldukları şeklinde algılanabilir. 

 Öğrenim gördükleri okulu çevresine tavsiye etmeyen öğrencilere tavsiye 

etmeme nedenleri de sorulmuştur. Elde edilen bulgular Tablo 3.1.9’da verilmiştir. 
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Tablo 3.1.9: Öğrencinin Okulunu Tavsiye Etmeme Nedeni 
Öğrenci 

Okulu Çevresine Tavsiye Etmeme Nedenleri 
f % 

Eğitim programlarının yetersizliği 29 10 

Araç- gereçlerin yetersizliği 24 8,2 

Uygulama otelleri, atölye, laboratuar vb. yetersizliği 67 23,1 

Öğretmenlerin sayıca yetersizliği 9 3,1 

Öğrenim süresinin uzun olması 55 19,0 

 Diğer  102 35,2 

Boş/Geçersiz 4 1,4 

Toplam 290 100,0 

 

Öğrenim gördükleri okulu çevresine tavsiye etmeyen öğrencilerin, bu okulları 

tavsiye etmemelerinin en önemli nedeni uygulama otelleri ile atölye-laboratuvarların 

yetersizliğidir (% 23,1). Bunu sırasıyla, öğrenim süresinin uzun olması (% 19), eğitim 

programlarının yetersizliği (% 10), araç-gereçlerin yetersizliği (% 8,2) ve öğretmenlerin 

sayıca yetersizliği (% 3,1) izlemektedir. Ayrıca öğrencilerin % 35,2’si öğrenim 

gördükleri okulu çevresine tavsiye etmemelerinin nedeni olarak diğer seçeneğini 

işaretlemişlerdir.  

Diğer seçeneğini işaretleyen öğrencilerin belirtmiş oldukları görüşler tekrarlama 

frekansına göre; okul ve yöneticilerden kaynaklanan sorunlar, ankette bulunan bütün 

seçenekler, öğretmen öğrenci ilişkileri, yönetici ve öğretmenlerin öğrencilere karşı sert 

tutumları, okul yönetimince öğrencilerin görüşlerinin dikkate alınmaması, yabancı dil 

sorunu, üniversiteye girişte bu okuldan mezun olanların önlerinin kapalı olması ve 

bölüm yetersizliği şeklindedir. 

 

3.2. Katılımcıların Okulun Fiziki Durumuna İlişkin Görüşleri 

3.2.1. Uygulama Birimlerinin Esnek Mekân Kullanımına Uygunluğu 

Uygulama birimlerinin esnek mekân kullanımına uygunluğuna ilişkin yönetici, 

öğretmen ve öğrenci görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için 

yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.2.1.’de verilmektedir. 
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Tablo 3.2.1: Uygulama Birimlerinin Esnek Mekân Kullanımı 
Uygulama Oteli Atölye ve Laboratuvar 

Yönetici Öğretmen Öğrenci Yönetici Öğretmen Öğrenci Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % f % f % 

Çok 20 27,0 18 12,8 173 13,9 10 13,5 12 8,5 176 14,2
Oldukça 17 23,0 36 25,5 338 27,2 24 32,4 29 20,6 369 29,7

Kısmen 16 21,6 34 24,1 312 25,1 20 27,0 51 36,2 337 27,1

Çok az 3 4,1 13 9,2 119 9,6 9 12,2 28 19,9 140 11,3

Hiç 6 8,1 4 2,8 97 7,8 8 10,8 13 9,2 142 11,4

Boş/Geçersiz 12 16,2 36 25,5 203 16,3 3 4,1 8 5,7 78 6,3 

Toplam 74 100 141 100 1242 100 74 100 141 100 1242 100 
Aritmetik 
Ortalama 3,68 3,49 3,36 3,27 2,99 3,26 

Standart 
Sapma 1,252 1,039 1,163 1,195 1,091 1,211 

p .071 .039* 
 

Tablo 3.2.1’de görüldüğü üzere yöneticilerin % 50’si, öğretmenlerin % 38,3’ü 

ve öğrencilerin % 41,1’i araştırma kapsamına alınan okulların bünyesinde bulunan 

uygulama otellerindeki fiziki ortamın esnek mekân kullanımına “oldukça” ve daha üst 

düzeyde uygun bulmaktadır. Bu soruda yöneticilerin % 21,6’sı, öğretmenlerin % 24,1’i 

ve öğrencilerin % 25,1’i “kısmen” seçeneğini işaretleyerek,  uygulama otellerinin fiziki 

durumunun esnek mekân kullanımına orta düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir. 

Uygulama otellerindeki fiziki ortamın esnek mekân kullanımına uygunluğuna 

ilişkin olarak yöneticilerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 3,68 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,252’dir. Öğretmen görüşlerinin aritmetik 

ortalaması ise 3,49 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,039’dur. Öğrenci 

görüşlerinin aritmetik ortalaması da 3,36 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapması 

1,163’tür. Her üç grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans 

analizi sonunda p=0,071 olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş 

farklılığının olmadığı ortaya çıkmıştır.  

Araştırma kapsamına alınan okullardaki atölye ve laboratuvarların esnek 

mekân kullanımını yöneticilerin % 23’ü, öğretmenlerin % 29,1’i ve öğrencilerin ise % 

22,7’si “oldukça” ve daha üst düzeyde uygun bulmaktadırlar. Yönetici ile öğretmenlerin 

% 14,9’u, öğrencilerin ise % 17,7’si “çok az” ve daha alt düzeyde atölye ve 

laboratuvarlarda esnek mekân kullanımına uygun olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda 

yöneticilerin % 27’si, öğretmenlerin % 36,2’si ve öğrencilerin ise % 27,1’i “kısmen” 
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seçeneğini işaretleyerek, atölye ve laboratuvarların esnek mekân kullanımına orta 

düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir. 

Atölye ve laboratuvarların esnek mekân kullanımına uygunluğuna ilişkin 

olarak yöneticilerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 3,27 ile “oldukça” 

düzeyinde olup standart sapması 1,195’dir.  Öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması 

ise 2,99 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapması 1,091’dir. Öğrenci görüşlerinin 

aritmetik ortalaması da 3,26 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapması 1,211’dir. 

Her üç grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda 

p=0,039* olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğu sheffe testi ile test 

edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının öğretmen ile öğrenci arasında olduğu 

görülmektedir. Yönetici ile öğretmen arasında ve yönetici ile öğrenci arasında anlamlı 

bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda AOTML’indeki uygulama otelleri ve atölye-

laboratuvarların esnek mekân kullanımına uygun olmakla birlikte bir takım eksikliklerin 

de bulunduğu söylenebilinir. Buna göre AOTML’deki okulun fiziki mekânın uygulama 

birimlerinin esnek mekân kullanımına elverişli olmadığı, bu yüzden de eğitimde bir 

takım kısıtlamaların olduğu söylenebilinir. 

 

3.2.2. Uygulama Birimlerinde Fiziki Mekânın İş Akışına Uygunluğu 

Uygulama birimlerindeki fiziki mekânının iş akışına uygunluğuna ilişkin 

yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi 

için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.2.2’de verilmektedir. 

Tablo 3.2.2’de görüldüğü üzere; anketi cevaplandıran yöneticilerin % 64,9’u, 

öğretmenlerin % 43,3’ü ve öğrencilerin % 47,8’i uygulama otellerindeki fiziki 

mekânının iş akışına “oldukça” ve daha üst düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir. 

Uygulama otelindeki fiziki mekânın iş akışına orta düzeyde uygun bulma oranları 

incelendiğinde, öğrencilerin % 20,9’unun, öğretmenlerin % 19,9’unun ve yöneticilerin 

ise % 6,8’inin “kısmen” seçeneğini işaretlediği görülmektedir. 
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Tablo 3.2.2: Uygulama Birimlerinde Fiziki Mekânın İş Akışı 
Uygulama Oteli Atölye ve Laboratuvar 

Yönetici Öğretmen Öğrenci Yönetici Öğretmen Öğrenci Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % f % f % 

Çok 27 36,5 23 16,3 196 15,8 16 21,6 14 9,9 206 16,6

Oldukça 21 28,4 38 27,0 397 32,0 25 33,8 49 34,8 396 31,9

Kısmen 5 6,8 28 19,9 260 20,9 19 25,7 45 31,9 311 25,0

Çok az 5 6,8 13 9,2 126 10,1 5 6,8 21 14,9 135 10,9

Hiç  2 2,7 4 2,8 62 5,0 3 4,1 6 4,3 113 9,1 

Boş/Geçersiz 14 18,9 35 24,8 201 16,2 6 8,1 6 4,3 81 6,5 

Toplam  74 100 141 100 1242 100 74 100 141 100 1242 100 
Aritmetik 
Ortalama  4,10 3,59 3,52 3,68 3,33 3,39 

Standart 
Sapma  1,085 1,076 1,108 1,057 1,006 1,187 

P .000* .099 
 

Uygulama otellerinde fiziki mekânının iş akışına uygunluğu konusunda 

yöneticilerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 4,10 ile “oldukça” düzeyinde 

olup standart sapması 1,085’dir. Öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,59 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,076’dır. Öğrenci görüşlerinin aritmetik 

ortalaması da 3,52 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,108’dir. Her üç grup 

arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,000* 

olarak hesaplanmış olup,  gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. 

Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğu sheffe testi ile test edilmiştir. Görüş 

farklılıklarının yönetici ile öğretmen, yönetici ile öğrenci arasında olduğu, öğretmen ve 

öğrenci arasında ise görüş farklılığı olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Bu bulgulara göre uygulama otellerinde fiziki mekânın iş akışına uygun olduğu 

söylenebilir.  

Atölye ve laboratuvarlardaki fiziki mekânının iş akışına uygunluğuna yönelik 

olarak katılımcıların anket sorusana verdikleri cevaplar incelendiğinde; yöneticilerin % 

55,4’ü, öğretmenlerin % 44,7’si ile öğrencilerin % 48,5’i “oldukça” ve daha üst 

düzeyde uygun olduğunu belirtirken, yöneticilerin % 10,9’u, öğretmenlerin % 19,2’si, 

öğrencilerin ise % 20’si “çok az” ve daha alt düzeyde atölye ve laboratuvarlarda fiziki 

mekânın iş akışına uygun olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda öğretmenlerin % 31,9’u, 

yöneticilerin % 25,7’si ve öğrencilerin % 25’i “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, atölye 
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ve laboratuvarlardaki fiziki mekânının iş akışına orta düzeyde uygun olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Atölye ve laboratuvarların fiziki mekânının iş akışının uygunluğuna ilişkin 

olarak yöneticilerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 3,68 ile “oldukça” 

düzeyinde olup standart sapması 1,195’dir.  Öğretmen ve öğrenci görüşlerinin aritmetik 

ortalaması sırasıyla 3,33 ve 3,39 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapmaları da 

1,006 ve 1,187’dir. Her üç grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan 

varyans analizi sonunda p=0,099 olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir 

görüş farklılığı olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Bu bulgular ışığında atölye ve laboratuvarları öğretmen ve öğrenciler bire bir 

kullandıkları için, bu iki grubun görüşleri göz önüne alındığında fiziki mekânın iş 

akışına uygunluğunda bir takım eksikliklerin olduğu söylenebilinir. 

 

3.2.3. Uygulama Birimlerinin Fiziki Yapısının Yeterliği 

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde AOTML’indeki 

uygulama birimlerinin fiziki yapısının ne derecede yeterli olduğuna ilişkin yönetici, 

öğretmen ve öğrenci görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için 

yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.2.3’de verilmektedir. 

 
Tablo 3.2.3: Uygulama Birimlerinin Fiziki Yapısı Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin 
Gerçekleştirilmesindeki Yeterliği 

Uygulama Oteli Atölye ve Laboratuar 

Yönetici Öğretmen Öğrenci Yönetici Öğretmen Öğrenci Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % f % f % 

Çok 19 25,7 19 13,5 283 22,8 16 21,6 18 12,8 285 22,9

Oldukça 24 32,4 40 28,4 343 27,6 23 31,1 44 31,2 367 29,5

Kısmen 7 9,5 28 19,9 230 18,5 20 27,0 47 33,3 243 19,6

Çok az 7 9,5 12 8,5 110 8,9 7 9,5 20 14,2 143 11,5

Hiç  1 1,4 3 2,1 71 5,7 1 1,4 5 3,5 129 10,4

Boş/Geçersiz 16 21,6 39 27,7 205 16,5 7 9,5 7 5,0 75 6,0 

Toplam  74 100 141 100 1242 100 74 100 141 100 1242 100 
Aritmetik 
Ortalama  3,91 3,59 3,63 3,69 3,37 3,46 

Standart 
Sapma  1,048 1,018 1,184 1,003 1,016 1,283 

p ,183 ,212 
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Anketi cevaplandıran yöneticilerin % 58,1’i, öğretmenlerin % 41,9’u ve 

öğrencilerin ise % 50,4’ü uygulama otellerinin fiziki yapısının eğitim ve öğretim 

faaliyetlerini gerçekleştirmesinde “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir.  Bu soruda öğretmenlerin % 19,9’u,  öğrencilerin % 18,5’i, yöneticilerin 

de % 9,5’i “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, uygulama otellerinin fiziki yapısının 

eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmede orta düzeyde yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir.  

Uygulama otellerinin fiziki yapısının eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 

gerçekleştirmesinde yeterli olması konusunda yöneticilerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması 3,91 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,048’dir.  

Öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması 3,59 ile “oldukça” düzeyinde olup standart 

sapması 1,018’dir. Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması da 3,63 ile “oldukça” 

düzeyinde olup standart sapması 1,184’tür. Her üç grup arasındaki görüş farklılığını test 

etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,183 olarak hesaplanmış olup, gruplar 

arasında anlamlı bir görüş farklılığı olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Tablo 3.2.3 incelendiğinde; yöneticilerin % 52,7’sinin, öğretmenlerin % 44’ünün 

ile öğrencilerin % 52,4’ünün “oldukça” ve daha üst düzeyde atölye ve laboratuvarların 

fiziki yapısını eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirilmesinde yeterli buldukları 

görülmektedir. Yöneticilerin % 10,9’u, öğretmenlerin % 17,7’si, öğrencilerin ise % 

16,4’ü “çok az” ve daha alt düzeyde atölye ve laboratuvarlardaki fiziki yapının eğitim 

ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirilmesinde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu 

soruda öğretmenlerin % 33,3’ü,  yöneticilerin % 27’si, öğrencileri de % 19,6’sı 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek, fiziki yapının eğitim ve öğretim faaliyetlerini 

gerçekleştirmede orta düzeyde yeterli bulduklarını belirtmişlerdir.  

 Atölye ve laboratuvarlardaki fiziki yapının eğitim ve öğretim faaliyetlerini 

gerçekleştirilmesindeki yeterliğine ilişkin olarak, yöneticilerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması 3,69 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,003’dür.  

Öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,37 ile “kısmen” düzeyinde olup 

standart sapması 1,016’dır. Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması da 3,46 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,283’tür. Her üç grup arasındaki görüş 

farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,212 olarak hesaplanmış 

olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı olmadığı ortaya çıkmıştır. 
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Bu sonuçlar ışığında Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 

AOTML’lerin uygulama otellerindeki fiziki yapının atölye ve laboratuvarlardaki fiziki 

yapıdan daha iyi olduğu düşünülebilir. Fakat her iki biriminde fiziki yapılarında bir 

takım eksikliklerinin bulunduğu söylenebilir. AOTML’nin atölye ve laboratuarlarının 

fiziki yapısının eğitim ve öğretime uygun olmamasının okulun konumu ve AOTML’ne 

göre yapılandırılmadığından dolayı olabilir. 

 

3.2.4. Uygulama Birimlerindeki Donanımlar 

Uygulama birimlerindeki donanımların standartlara uygun olmasına ilişkin 

yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi 

için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.2.4’de verilmektedir. 

Tablo 3.2.4: Uygulama Birimlerindeki Donanımların, Standartlara Uygunluğu 
Uygulama Oteli Atölye ve Laboratuar 

Yönetici Öğretmen Öğrenci Yönetici Öğretmen Öğrenci Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % f % f % 

Çok 14 18,9 14 9,9 201 16,2 10 13,5 10 7,1 230 18,5

Oldukça 26 35,1 43 30,5 359 28,9 30 40,5 43 30,5 377 30,4

Kısmen 9 12,2 33 23,4 284 22,9 23 31,1 53 37,6 312 25,1

Çok az 6 8,1 16 11,3 114 9,2 2 2,7 21 14,9 124 10,0

Hiç  3 4,1 1 0,7 57 4,6 2 2,7 8 5,7 115 9,3 

Boş/Geçersiz 16 21,6 34 24,1 227 18,3 7 9,5 6 4,3 84 6,8 

Toplam  74 100 141 100 1242 100 74 100 141 100 1242 100 
Aritmetik 
Ortalama  3,72 3,50 3,53 3,66 3,19 3,42 

Standart 
Sapma  1,105 ,935 1,099 ,880 ,989 1,205 

p ,366 ,022* 

 

Tablo 3.2.4’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran yöneticilerin % 54’ü, 

öğretmenlerin % 40,4’ü ve öğrencilerin % 45,1’i uygulama otelindeki donanımlarının 

standartlara göre “oldukça” ve daha üst düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir.  

Yöneticilerin % 12,2’si,  öğretmenlerin % 12’si, öğrencilerin ise % 13,8’i “çok az” ve 

daha alt düzeyde uygulama otellerindeki donanımların standartlara göre uygun 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda öğretmenlerin % 23,4’ü,  öğrencilerin % 22,9’u, 

yöneticileri de % 12,2’si “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, uygulama otelindeki 

donanımlarının standartlara göre orta düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir.  
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Uygulama otelindeki donanımların standartlara uygun olmasına ilişkin 

yöneticilerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 3,72 ile “oldukça” düzeyinde 

olup standart sapması 1,105’dir.  Öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,50 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapması 0,935’dir. Öğrenci görüşlerinin aritmetik 

ortalaması da 3,53 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,099’dur. Her üç 

grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda 

p=0,366 olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı olmadığı 

ortaya çıkmıştır. 

Tablo 3.2.4 incelendiğinde; atölye ve laboratuvarlardaki donanımların 

standartlara uygunluğu konusunda yöneticilerin % 54’ü, öğretmenlerin % 37,6’sı ile 

öğrencilerin % 48,9’u “oldukça” ve daha üst düzeyde seçeneklerini işaretleyerek 

görüşlerini belirtmişlerdir.  Bu konuda öğretmenlerin % 37,6’sı,  yöneticilerin % 31,1’i, 

öğrencilerin de % 25,1’i “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, atölye ve laboratuvarlardaki 

donanımların standartlara orta düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir.  

Atölye ve laboratuvarlardaki donanımların standartlara uygunluğu konusunda 

yöneticilerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 3,66 ile “oldukça” düzeyinde 

olup standart sapması 0,880’dir.  Öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,19 ile 

“kısmen” düzeyinde olup standart sapması 0,989’dur. Öğrenci görüşlerinin aritmetik 

ortalaması da 3,42 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,205’dir. Her üç grup 

arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,022* 

olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı olduğu ortaya 

çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğu sheffe testi ile test 

edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının yönetici ile öğretmen arasında olduğu 

görülmektedir. Öğretmen ile öğrenci arasında, yönetici ile öğrenci arasında anlamlı bir 

görüş farklılığı tespit edilmemiştir. 

Bu sonuçlar ışığında Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 

AOTML’lerindeki uygulama birimlerindeki donanımların standartlara uygun olmakla 

birlikte bir takım eksikliklerin de bulunduğu söylenebilinir.  

 

3.2.5. Uygulama Birimlerindeki Donanımların Yeterliği 

AOTML’lerin uygulama birimlerindeki donanımların, öğrenci sayısına göre 

yeterliğine ilişkin yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri ile görüşler arasındaki 

farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.2.5’te 

verilmektedir. 
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Tablo 3.2.5: Uygulama Birimlerindeki Donanımların, Öğrenci Sayısına Göre Yeterliği 
Uygulama Oteli Atölye ve Laboratuar 

Yönetici Öğretmen Öğrenci Yönetici Öğretmen Öğrenci Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % f % f % 

Çok 18 24,3 17 12,1 201 16,2 10 13,5 8 5,7 207 16,7

Oldukça 20 27,0 39 27,7 286 23,0 21 28,4 35 24,8 284 22,9

Kısmen 11 14,9 27 19,1 237 19,1 28 37,8 45 31,9 286 23,0

Çok az 5 6,8 13 9,2 158 12,7 5 6,8 34 24,1 223 18,0

Hiç  3 4,1 9 6,4 129 10,4 2 2,7 12 8,5 164 13,2

Boş/Geçersiz 17 23,0 36 25,5 231 18,6 8 10,8 7 5,0 78 6,3 

Toplam  74 100 141 100 1242 100 74 100 141 100 1242 100 
Aritmetik 
Ortalama  3,79 3,40 3,27 3,48 2,95 3,13 

Standart 
Sapma  1,145 1,157 1,294 ,949 1,057 1,302 

p ,008* ,021* 

 

Anketi cevaplandıran yöneticilerin % 51,3’ü, öğretmenlerin % 39,8’i ve 

öğrencilerin % 39,2’si uygulama otellerindeki donanımların öğrenci sayısına göre 

“oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Yöneticilerin % 9,5’i, 

öğretmenlerin % 15,6’sı, öğrencilerin de % 23,1’i “çok az” ve daha alt düzeyde 

uygulama otellerindeki donanımların öğrenci sayısına göre yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu soruda öğretmen ve öğrencilerin % 19,1’i,  yöneticilerin ise % 

14,9’u, “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, uygulama otellerindeki donanımların öğrenci 

sayısına göre orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir.  

Uygulama otellerindeki donanımların öğrenci sayısına göre yeterliğine ilişkin 

yöneticilerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 3,79 ile “oldukça”                       

düzeyinde olup standart sapması 1,145’dir.  Öğretmen ve öğrenci görüşlerinin aritmetik 

ortalaması sırasıyla 3,40 ve 3,27 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapmaları da 

1,157 ve 1,294’dür. Her üç grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan 

varyans analizi sonunda p=0,008* olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir 

görüş farklılığı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında 

olduğu sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının yönetici ile 

öğrenci arasında olduğu görülmektedir. Yönetici ile öğretmen ve öğretmen ile öğrenci 

arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir. 
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Tablo 3.2.5 incelendiğinde; atölye ve laboratuvarlardaki donanımların öğrenci 

sayısına göre yeterliği konusunda yöneticilerin % 66,2’si, öğretmenlerin % 56,7’si ile 

öğrencilerin % 45,9’u “oldukça” ve daha üst düzeyde görüş belirttikleri görülmektedir. 

Yöneticilerin % 9,5’i,  öğretmenlerin % 32,6’sı, öğrencilerin ise % 31,2’si “çok az” ve 

daha alt düzeyde atölye ve laboratuvarlardaki donanımların öğrenci sayısına göre yeterli 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda yöneticilerin % 37,8’i, öğretmenlerin % 31,9’u ve 

öğrencilerin de % 23’ü, “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, atölye ve laboratuvarlardaki 

donanımların öğrenci sayısına göre orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir.  

Atölye ve laboratuvarlardaki donanımların öğrenci sayısına göre yeterliğine 

ilişkin yöneticilerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 3,48 ile “oldukça” 

düzeyinde olup standart sapması 0,949’dur.  Öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması 

ise 2,95 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapması 1,057’dir. Öğrenci görüşlerinin 

aritmetik ortalaması da 3,13 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapması 1,302’dir. 

Her üç grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda 

p=0,021* olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı olduğu 

ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğu sheffe testi ile test 

edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının yönetici ile öğretmen arasında olduğu 

görülmektedir. Yönetici ile öğrenci ve öğretmen ile öğrenci arasında anlamlı bir görüş 

farklılığı tespit edilmemiştir. 

Bu sonuçlar ışığında Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 

AOTML’lerindeki uygulama birimlerindeki donanımları öğrenci sayısına göre 

yöneticiler yeterli bulsa da,  bu uygulama birimlerini bire bir öğretmen ve öğrencilerin 

kullanmaktadır. Bundan dolayı öğretmen ve öğrenci görüşlerini göz önüne alırsak, 

uygulama birimlerinin donanımlarının öğrenci sayısına göre yeterli olmadığı ve bir 

takım eksikliklerin bulunduğu söylenebilir. 

 

3.2.6. Uygulama Birimlerindeki Donanımların Bakımları 

Uygulama birimlerindeki donanımların bakımlarının belli aralıkta düzenli olarak 

yapılmasına ilişkin yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri ile görüşler arasındaki 

farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.2.6.’da 

verilmektedir. 
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Tablo 3.2.6: Donanımların, Bakımlarının Belli Aralıklarla Düzenli Olarak Yapılması 
Uygulama Oteli Atölye ve Laboratuar 

Yönetici Öğretmen Öğrenci Yönetici Öğretmen Öğrenci Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % f % f % 

Çok 15 20,3 13 9,2 223 18,0 17 23,0 13 9,2 245 19,7

Oldukça 26 35,1 43 30,5 330 26,6 28 37,8 49 34,8 349 28,1

Kısmen 9 12,2 24 17,0 224 18,0 14 18,9 41 29,1 267 21,5

Çok az 5 6,8 18 12,8 124 10,0 7 9,5 21 14,9 143 11,5

Hiç  2 2,7 4 2,8 92 7,4 - - 11 7,8 140 11,3

Boş/Geçersiz 17 23,0 39 27,7 249 20,0 8 10,8 6 4,3 98 7,9 

Toplam  74 100 141 100 1242 100 74 100 141 100 1242 100 
Aritmetik 
Ortalama  3,82 3,42 3,47 3,83 3,24 3,36 

Standart 
Sapma  1,037 1,048 1,227 ,938 1,087 1,283 

p ,092 ,007* 

 

Tablo 3.2.6’da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran yöneticilerin % 55,4’ü, 

öğretmenlerin % 39,7’si ve öğrencilerin % 44,6’sı “oldukça” ve daha üst düzeyde 

uygulama otellerindeki donanımların bakımlarının belli aralıklarla düzenli olarak 

yapıldığı yönünde görüş belirtmişlerdir. Katılımcılardan yöneticilerin % 9,5’i, 

öğretmenlerin % 15,6’sı, öğrencilerin de % 30,5’i “çok az” ve daha alt düzeyde 

uygulama otellerindeki donanımların bakımlarının belli aralıklarla düzenli olarak 

yapıldığını belirtmişlerdir. Bu soruda öğrencilerin % 18’i, öğretmenlerin % 17’si ve 

yöneticilerin de % 12,2’si, “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, uygulama otellerindeki 

donanımların bakımlarının belli aralıklarla orta düzeyde yapıldığını belirtmişlerdir. 

Uygulama otellerindeki donanımların bakımlarının belli aralıklarla düzenli 

yapılması konusunda yönetici görüşlerin aritmetik ortalaması 3,82 ile “oldukça”                        

düzeyinde olup standart sapması 1,037’dir.  Öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması 

ise 3,42 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,048’dir. Öğrenci görüşlerinin 

aritmetik ortalaması da 3,47 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,227’dir. 

Her üç grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda 

p=0,092 olarak hesaplanmış olup, yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri arasında 

anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. 
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Atölye ve laboratuvarlardaki donanımların bakımlarının belli aralıklarla 

düzenli olarak yapılması konusunda yöneticilerin % 60,8’i, öğretmenlerin % 44’ü ile 

öğrencilerin % 47,8’i “oldukça” ve daha üst düzeyde görüş belirtmişlerdir. Yöneticilerin 

% 9,5’i, öğretmenlerin % 22,7’si, öğrencilerin ise % 22,8’i “çok az” ve daha alt düzeyde 

atölye ve laboratuvarlardaki donanımların belli aralıklarla düzenli olarak bakımlarının 

yapıldığını belirtmişlerdir. Bu soruda öğretmenlerin % 29,1’i, öğrencilerin % 21,5’i ve 

yöneticilerin de % 18,9’u, “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, atölye ve 

laboratuvarlardaki donanımların bakımlarının belli aralıklarla orta düzeyde yapıldığını 

belirtmişlerdir. 

 Atölye ve laboratuvalardaki donanımların bakımlarının düzenli olarak 

yapılmasına ilişkin olarak yöneticilerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 3,83 

ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 0,938’dir.  Öğretmen ve öğrenci 

görüşlerinin aritmetik ortalamaları ise sırasıyla 3,24 ve 3,36 ile “kısmen” düzeyinde 

olup standart sapmaları da 1,087 ve 1,283’dür. Her üç grup arasındaki görüş farklılığını 

test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,007* olarak hesaplanmış olup, 

gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu görüş 

farklılığının hangi gruplar arasında olduğu sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak 

görüş farklılıklarının yönetici ile öğretmen, yönetici ile öğrenci arasında olduğu 

görülmektedir. Öğretmen ve öğrenci arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit 

edilmemiştir. 

Bu sonuçlar ışığında Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 

AOTML’lerindeki uygulama birimlerindeki donanımların bakımlarının düzenli ve belli 

aralıklarla yapılmasında bir takım eksikliklerin olduğu söylenebilir. Bu durumun sebebi 

olarak okullardaki uygulama birimlerindeki donanımlar için gerekli ödeneğin 

ayrılmaması gösterilebilinir. 

 

3.2.7. Uygulama Birimlerindeki Donanımların, Yeterli ve Zamanında Teknik 

Destek Alması 

Uygulama birimlerindeki donanımların bir problem yaşandığında (arıza vb.) 

yeterli ve zamanında teknik destek almasına ilişkin yönetici, öğretmen ve öğrenci 

görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi 

sonuçları Tablo 3.2.7’de verilmektedir. 
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Tablo 3.2.7: Uygulama Birimlerindeki Donanımların, Bir Problem Yaşandığında Yeterli 
ve Zamanında Teknik Destek Alması 

Uygulama Oteli Atölye ve Laboratuar 

Yönetici Öğretmen Öğrenci Yönetici Öğretmen Öğrenci Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % f % f % 

Çok 15 20,3 18 12,8 220 17,7 13 17,6 16 11,3 238 19,2

Oldukça 26 35,1 42 29,8 290 23,3 28 37,8 48 34,0 314 25,3

Kısmen 6 8,1 25 17,7 262 21,1 11 14,9 44 31,2 291 23,4

Çok az 6 8,1 13 9,2 134 10,8 9 12,2 18 12,8 178 14,3

Hiç  3 4,1 3 2,1 98 7,9 5 6,8 8 5,7 139 11,2

Boş/Geçersiz 18 24,3 40 28,4 238 19,2 8 10,8 7 5,0 82 6,6 

Toplam  74 100 141 100 1242 100 74 100 141 100 1242 100 
Aritmetik 
Ortalama  3,79 3,58 3,40 3,53 3,34 3,29 

Standart 
Sapma  1,124 1,022 1,238 1,180 1,048 1,282 

p ,025* ,277 

 

Tablo 3.2.7’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran yöneticilerin % 55,4’ü, 

öğretmenlerin % 42,6’sı ile öğrencilerin % 41’i uygulama otellerindeki donanımlarda 

herhangi bir problem yaşandığında yeterli ve zamanında teknik destek sağlanması 

durumunun  “oldukça” ve daha üst düzeyde gerçekleştiğini belirtmişlerdir. Yöneticilerin 

% 12,2’si, öğretmenlerin % 11,3’ü, öğrencilerin de % 18,7’si bu durumun “çok az” ve 

daha alt düzeyde gerçekleştiğini belirtmişlerdir. Bu konuda öğrencilerin % 21,1’i, 

öğretmenlerin % 17,7’si ve yöneticilerin de % 8,1’i, “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, 

uygulama otellerindeki donanımlarda herhangi bir problem yaşandığında yeterli ve 

zamanında sağlanan teknik desteğin orta düzeyde gerçekleştiğini belirtmişlerdir. 

Uygulama otellerindeki donanımlarda bir problem olduğunda sağlanan teknik 

desteğin yeterliğine ilişkin yönetici ve öğretmenlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalamaları sırasıyla 3,79 ve 3.58 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları ise 

1,124 ve 1,022’dir.  Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,40 ile “kısmen” 

düzeyinde olup standart sapması 1,238’dir. Her üç grup arasındaki görüş farklılığını test 

etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,025* olarak hesaplamıştır. Bu sonuca 

göre gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının 

hangi gruplar arasında olduğu sheffe testi ile test edilmiş olup, sonuç olarak görüş 

farklılıklarının her üç grup arasında olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 3.2.7 incelendiğinde atölye ve laboratuvarlardaki donanımların bir 

problem yaşandığında yeterli ve zamanında teknik destek sağlanmasına ilişkin 

yöneticilerin % 55,4’ü, öğretmenlerin % 44,5’i, öğrencilerin de % 45,9’u “oldukça” ve 

“çok” seçeneklerini işaretleyerek görüş belirtmişlerdir. Yöneticilerin % 19’u,  

öğretmenlerin % 18,5’i, öğrencilerin ise % 25,5’i “çok az” ve daha alt düzeyde atölye 

ve laboratuvarlardaki donanımlarda bir problem yaşandığında yeterli ve zamanında 

teknik destek aldığını ifade etmişlerdir. Bu konuda öğretmenlerin % 31,2’si, 

öğrencilerin % 23,4’ü ve yöneticilerin de % 14,9’u, “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, 

atölye ve laboratuvarlardaki donanımlarda bir problem olduğu zaman yeterli ve 

zamanında orta düzeyde teknik destek aldığını belirtmişlerdir. 

Atölye ve laboratuvarlardaki donanımların bir problem yaşandığı zaman yeterli 

ve zamanında teknik destek almasına ilişkin olarak yöneticilerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması 3,53 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,180’dir.  

Öğretmen ve öğrencilerin belirttikleri görüşlerinin aritmetik ortalamaları sırasıyla 3,34 

ve 3,29 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapmaları 1,048 ve 1,282’dir. Her üç grup 

arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,277 

olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı olmadığı ortaya 

çıkmıştır.  

Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı AOTML’lerin uygulama 

birimlerindeki donanımlarda bir problem yaşanması durumunda gerekli teknik desteğin 

sağlanması konusunda yönetici görüşleri olumlu olsa da, uygulama birimlerinin esas 

kullanımcıları olan öğretmen ve öğrencilerin görüşleri yöneticiler kadar olumlu değildir. 

Burada esas alınması gereken görüşler uygulama birimlerinin esas kullanımcıları olan 

öğretmen ve öğrencilerdir. Bu nedenle, bunların belirttiği görüşler göz önüne alınırsa  

uygulama birimlerinde ihtiyaç duyulan teknik desteğin yeterli ve zamanında 

sağlanmasında bir takım eksikliklerin olduğu söylenebilir.  

 

3.2.8. Uygulama Birimlerindeki Donanımların, Öğretim Programlarına 

Uygunluğu 

Uygulama birimlerinde bulunan donanımların öğretim programlarının amacına 

uygunluğuna ilişkin yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri ile görüşler arasındaki 

farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.2.8’de 

verilmektedir. 
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Tablo 3.2.8: Uygulama Birimlerindeki Donanımların, Öğretim Programlarının 
Amaçlarına Uygunluğu 

Uygulama Oteli Atölye ve Laboratuar 

Yönetici Öğretmen Öğrenci Yönetici Öğretmen Öğrenci Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % f % f % 

Çok 17 23,0 20 14,2 287 23,1 16 21,6 13 9,2 332 26,7 

Oldukça 27 36,5 38 27,0 321 25,8 25 33,8 55 39,0 362 29,1 

Kısmen 10 13,5 27 19,1 237 19,1 16 21,6 37 26,2 253 20,4 

Çok az 2 2,7 14 9,9 96 7,7 9 12,2 23 16,3 117 9,4 

Hiç  1 1,4 2 1,4 61 4,9 - - 7 5,0 93 7,5 

Boş/Geçersiz 17 23,0 40 28,4 240 19,3 8 10,8 6 4,3 85 6,8 

Toplam  74 100 141 100 1242 100 74 100 141 100 1242 100 
Aritmetik 
Ortalama  4,00 3,59 3,68 3,73 3,33 3,62 

Standart 
Sapma  ,886 1,022 1,162 ,985 1,035 1,222 

p ,087 ,023* 
 

Tablo 3.2.8’de anketi cevaplandıran yöneticilerin % 59,5’i, öğretmenlerin % 

41,2’si ve öğrencilerin % 48,9’u uygulama otellerindeki donanımların öğretim 

programlarının amaçlarına “oldukça” ve daha üst düzeyde uygun olduğunu 

belirtmişlerdir.  Bu soruda öğretmen ve öğrencilerin % 19,1’i, yöneticilerin ise % 13,5’i 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek, uygulama otelindeki donanımların öğretim 

programlarının amaçlarına orta düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir. 

Uygulama otellerindeki donanımların öğretim programlarının amaçlarına uygun 

olmasına ilişkin olarak yöneticilerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 4,00 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapması 0,886’dır.  Öğretmen görüşlerinin aritmetik 

ortalaması ise 3,59 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,022’dir. Öğrenci 

görüşlerinin aritmetik ortalaması da 3,68 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 

1,162’dir. Her üç grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans 

analizi sonunda p=0,087 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre uygulama otelindeki 

donanımların öğretim programlarının amaçlarına uygun olmasına ilişkin yönetici, 

öğretmen ve öğrenci görüşleri arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir. 

 Atölye ve laboratuvarlardaki donanımların öğretim programlarının amaçlarına 

uygunluğuna yönelik olarak yöneticilerin % 55,4’ü, öğretmenlerin % 48,2’si ile 

öğrencilerin % 55,8’i “oldukça” ve daha üst düzeyde görüş belirtmişlerdir. Yöneticilerin 
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12,2’si, öğretmenlerin % 21,3’ü, öğrencilerin ise % 16,9’u “çok az” ve daha alt düzeyde 

atölye ve laboratuvarlardaki donanımların öğretim programlarının amaçlarına uygun 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda sırasıyla öğretmenlerin % 26,2’si, yöneticilerin % 

21,6’sı ve öğrencilerin de % 20,4’ü “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, atölye ve 

laboratuvarlardaki donanımların öğretim programlarının amaçlarına orta düzeyde uygun 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Okuldaki atölye ve laboratuvardaki donanımların öğretim programlarının 

amaçlarına uygunluğuna ilişkin olarak yöneticilerin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması 3,73 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 0,985’dir.  Öğretmen 

görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,33 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapması 

1,035’dir.  Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması da 3,62 ile “oldukça” düzeyinde 

olup standart sapması 1,222’dir. Her üç grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için 

yapılan varyans analizi sonunda p=0,023* olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında 

anlamlı görüş farklılığı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar 

arasında olduğu sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının öğretmen 

ile öğrenci arasında olduğu görülmektedir. Yönetici ile öğretmen arasında ve yönetici 

ile öğrenci arasında ise anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir. 

Bu sonuçlar ışığında; Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 

AOTML’lerindeki uygulama otelindeki donanımların öğretim programlarının 

amaçlarına uygun olduğu, atölye ve laboratuvarlardaki donanımların ise öğretim 

programlarının amaçlarına uygun olmakla birlikte bir takım eksikliklerin olduğu 

söylenebilir.  

 

3.2.9. Uygulama Birimlerindeki Donanımların İşletmedeki Donanımlarla Uyumu 

Uygulama birimlerindeki donanımların, işletmede kullanılan donanımlarla 

uyumluluğuna yönelik yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri ile görüşler arasındaki 

farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.2.9’da 

verilmektedir. 
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Tablo 3.2.9: Uygulama Birimlerindeki Donanımların İşletmedekilerle Uyumluluğu 
Uygulama Oteli Atölye ve Laboratuar 

Yönetici Öğretmen Öğrenci Yönetici Öğretmen Öğrenci Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % f % f % 

Çok 12 16,2 16 11,3 226 18,2 12 16,2 17 12,1 242 19,5

Oldukça 25 33,8 31 22,0 311 25,0 23 31,1 38 27,0 340 27,4

Kısmen 11 14,9 33 23,4 269 21,7 21 28,4 47 33,3 311 25,0

Çok az 8 10,8 20 14,2 113 9,1 7 9,5 22 15,6 140 11,3

Hiç  1 1,4 3 2,1 79 6,4 2 2,7 10 7,1 120 9,7 

Boş/Geçersiz 17 23,0 38 27,0 244 19,6 9 12,2 7 5,0 89 7,2 

Toplam  74 100 141 100 1242 100 74 100 141 100 1242 100 
Aritmetik 
Ortalama  3,68 3,36 3,49 3,55 3,22 3,39 

Standart 
Sapma  1,020 1,056 1,186 1,016 1,101 1,235 

p ,255 ,187 

 

Tablo 3.2.9’da görüldüğü üzere; anketi cevaplandıran yöneticilerin % 50’si, 

öğretmenlerin % 33,3’ü ve öğrencilerin % 43,2’si uygulama otellerindeki donanımların 

işletmede kullanılan donanımlarla “oldukça” ve daha üst düzeyde uyumlu olduğunu 

belirtmişlerdir.  Yöneticilerin % 12,2’si,  öğretmenlerin % 16,3’ü, öğrencilerin ise % 

15,5’i “çok az” ve daha alt düzeyde uygulama otellerindeki donanımların işletmelerde 

kullanılan donanımlarla uyumlu olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruyu sırasıyla 

öğretmenlerin % 23,4’ü, öğrencilerin % 21,7’si ve yöneticilerin de % 14,9’u “kısmen” 

seçeneğini işaretleyerek, uygulama otelindeki donanımların işletmede kullanılan 

donanımlarla orta düzeyde uyumlu olduğunu belirtmişlerdir. 

 Uygulama otellerindeki donanımlarla işletmede kullanılan donanımların 

uyumluluğuna ilişkin olarak yöneticilerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 

3,68 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,020’dir.  Öğretmen görüşlerinin 

aritmetik ortalaması ise 3,36 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapması 1,056’dır. 

Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması da 3,49 ile “oldukça” düzeyinde olup standart 

sapması 1,186’dır. Her üç grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan 

varyans analizi sonunda p=0,255 olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir 

görüş farklılığı bulunmadığı tespit edilmiştir. 
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Atölye ve laboratuvarlardaki donanımların işletmelerdeki donanımlarla 

uyumluluğuna yönelik olarak yöneticilerin % 47,3’ü, öğretmenlerin % 39,1’i ile 

öğrencilerin % 46,9’u “oldukça” ve daha üst düzeyde görüş belirtmişlerdir. 

Yöneticilerin % 12,2’si, öğretmenlerin % 22,7’si, öğrencilerin ise % 21’i “çok az” ve 

daha alt düzeyde atölye ve laboratuvarlardaki donanımların işletmelerdeki donanımlarla 

uyumlu olduğunu belirtmişlerdir.  

Atölye ve laboratuvarlardaki donanımların işletmede kullanılan donanımlarla 

uyumluluğuna ilişkin olarak yöneticilerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 

3,55 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,016’dır.  Öğretmen ve öğrenci 

görüşlerinin aritmetik ortalamaları ise sırasıyla 3,22 ve 3,39 ile “kısmen” düzeyinde 

olup standart sapmaları da 1,101 ve 1,235’dir. Her üç grup arasındaki görüş farklılığını 

test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,187 olarak hesaplanmış olup, 

gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular ışığında uygulama birimlerindeki donanımlar ile işletmelerde 

kullanılan donanımlar arasında uyumluluk bakımından bir takım eksikliklerin olduğu 

söylenebilir.    

 

3.2.10. Uygulama Birimlerinin Fiziki Yapısının Modüler Öğretimde Yeterliği 

Uygulama birimlerinin fiziki yapısının modüler öğretim yapılmasında ne 

derecede yeterli olduğuna ilişkin yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.2.10’da 

verilmektedir. 

Tablo 3.2.10’da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran yöneticilerin % 48,7’si, 

öğretmenlerin % 25,5’i ve öğrencilerin % 42,3’ü uygulama otellerinin fiziki yapısının 

modüler öğretim yapılmasında “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli olduğunu 

belirtmiştir.  Yöneticilerin % 12,2’si, öğretmenlerin % 17’si, öğrencilerin ise % 15,6’sı 

“çok az” ve daha alt düzeyde uygulama otellerinin fiziki yapısının modüler öğretim 

yapılmasında yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda öğretmenlerin % 30,5’i, 

öğrencilerin % 22,6’sı ve yöneticilerin ise % 17,6’sı “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, 

uygulama otellerinin fiziki yapısının modüler öğretim yapılmasında orta düzeyde yeterli 

olduğunu belirtmişlerdir. 
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Tablo 3.2.10: Uygulama Birimlerinin, Fiziki Yapısının Modüler Öğretim Yapılmasındaki 
Yeterliği 

Uygulama Oteli Atölye ve Laboratuar 

Yönetici Öğretmen Öğrenci Yönetici Öğretmen Öğrenci Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % f % f % 

Çok 9 12,2 14 9,9 171 13,8 7 9,5 8 5,7 186 15,0 

Oldukça 27 36,5 22 15,6 354 28,5 23 31,1 36 25,5 400 32,2 

Kısmen 13 17,6 43 30,5 281 22,6 26 35,1 50 35,5 326 26,2 

Çok az 8 10,8 21 14,9 119 9,6 10 13,5 32 22,7 142 11,4 

Hiç  1 1,4 3 2,1 74 6,0 2 2,7 9 6,4 112 9,0 

Boş/Geçersiz 16 21,6 38 27,0 243 19,6 6 8,1 6 4,3 76 6,1 

Toplam  74 100 141 100 1242 100 74 100 141 100 1242 100 

Aritmetik 
Ortalama   3,60 3,22 3,43 3,34 3,01 3,35 

Standart 
Sapma  ,972 1,019 1,128 ,956 1,007 1,169 

p ,083 ,005* 

 

Uygulama otellerinin fiziki yapısının modüler öğretim yapılmasındaki 

yeterliğine ilişkin yöneticilerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 3,60 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapması 0,972’dir. Öğretmenlerin belirttikleri 

görüşlerin aritmetik ortalaması 3,22 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapması 

1,019’dur. Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması da 3,43 ile “oldukça” düzeyinde 

olup standart sapması 1,128’dir. Her üç grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için 

yapılan varyans analizi sonunda p=0,083 olarak hesaplanmıştır. Bu görüş farklılığının 

hangi gruplar arasında olduğu sheffe testi ile test edilmiştir. Bu sonuca göre uygulama 

otelinin fiziki yapısının modüler öğretim yapılmasındaki yeterliğine ilişkin yönetici, 

öğretmen ve öğrenci görüşleri arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir. 

Atölye ve laboratuvarların fiziki yapısının modüler öğretim yapılmasına 

yöneticilerin % 40,6’sı, öğretmenlerin % 31,2’si ile öğrencilerin % 47,2’si “oldukça” ve 

daha üst düzeyde yeterli bulmaktadır. Yöneticilerin % 16,2’si,  öğretmenlerin % 29,1’i, 

öğrencilerin ise % 20,4’ü “çok az” ve daha alt düzeyde atölye ve laboratuvarların fiziki 

yapısının modüler öğretim yapılmasına yeterli bulmuştur. Bu soruda öğretmenlerin % 

35,5’i, yöneticilerin % 35,1’i ve öğrencilerin ise % 26,2’si “kısmen” seçeneğini 

işaretleyerek, atölye ve laboratuvarların fiziki yapısının modüler öğretim yapılmasına 

orta düzeyde yeterli bulmuştur. 
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Atölye ve laboratuvarların fiziki yapısının modüler öğretim yapılması için 

yeterliğe ilişkin olarak yöneticilerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 3,34 ile 

“kısmen” düzeyinde olup standart sapması 0,956’dır.  Öğretmen görüşlerinin aritmetik 

ortalaması ise 3,01 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapması 1,007’dir. Öğrenci 

görüşlerinin aritmetik ortalaması da 3,35 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapması 

1,169’dur. Her üç grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans 

analizi sonunda p=0,005* olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı görüş 

farklılığı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğu 

sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının öğretmen ile öğrenci 

arasında olduğu, yönetici ile öğretmen ve yönetici ile öğrenci arasında ise anlamlı bir 

görüş farklılığı tespit edilmemiştir. 

Bu bulgulara göre Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 

AOTML’lerindeki uygulama birimlerinin fiziki yapısının modüler öğretim yapılması 

için yeterli olmadığını söylemek mümkündür. 

3.2.11. Uygulama Birimlerindeki Donanımların Kullanımına Sunulması  

Uygulama birimlerindeki donanımların öğrencilerin kullanımına sunulması 

ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için 

yapılan t testi sonuçları Tablo 3.2.11’de verilmektedir. 

Tablo 3.2.11:  Uygulama Birimlerindeki Donanımların Öğrencilerin Kullanımına 
Sunulması 

Uygulama Oteli Atölye ve Laboratuar 

Öğretmen Öğrenci Öğretmen Öğrenci 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Çok 32 22,7 33 26,8 57 40,4 413 33,3 

Oldukça 41 29,1 302 24,3 57 40,7 325 26,2 

Kısmen 20 14,2 177 14,3 17 12,1 208 16,7 
Çok az 10 7,1 86 6,9 4 2,8 90 7,2 
Hiç  1 0,7 91 7,3 - - 108 8,7 

Boş/Geçersiz 37 26,2 253 20,4 6 4,3 98 7,9 

Toplam  141 100 1242 100 141 100 1242 100 
Aritmetik 
Ortalama  3,89 3,71 4,24 3,74 

Standart Sapma  ,985 1,268 ,784 1,281 

t 1,888 6,520 

p ,000* ,000* 
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Tablo 3.2.11’de görüldüğü üzere; anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 51,8’i, 

öğrencilerin % 51,1’i “oldukça” ve daha üst düzeyde uygulama otellerindeki 

donanımların öğrencilerin kullanımına sunulduğunu belirtirken, bu konuda 

öğretmenlerin % 7,8’i, öğrencilerin % 14,2’si “çok az” ve daha alt düzeyde öğrencilerin 

kullanımına sunulduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda öğretmenlerin % 14,2’si, 

öğrencilerin ise % 14,3’ü “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, uygulama otellerindeki 

donanımların öğrencilerin kullanımına orta düzeyde sunulduğunu belirtmişlerdir. 

Uygulama otellerindeki donanımların öğrencilerin kullanımına sunulmasına 

yönelik olarak öğretmen ve öğrencilerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalamaları 

sırasıyla 3,89 ve 3,71 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları 0,985 ve 

1,268’dir. Her iki grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan t testi 

sonucunda p=0,000* olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş 

farklılığı olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 3.2.11 incelendiğinde; anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 81,1 gibi 

büyük bir çoğunluğu, öğrencilerin ise % 59,5’i “oldukça” ve daha üst düzeyde atölye ve 

laboratuvarlardaki donanımların öğrencilerin kullanımına sunulduğunu belirtirken, bu 

konuda öğretmenlerin % 2,8’i, öğrencilerin % 15,9’u “çok az” ve daha alt düzeyde 

sunulduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlerin % 12,1’i, öğrencilerin % 16,7’si “kısmen” 

seçeneğini işaretleyerek, atölye ve laboratuvarlardaki donanımların öğrencilerin 

kullanımına orta düzeyde sunulduğunu belirtmişlerdir. 

Atölye ve laboratuvarlardaki donanımların öğrencilerin kullanımına 

sunulmasına ilişkin olarak öğretmenlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 

4,24 ile “çok” düzeyinde olup standart sapması 0,784’dür. Öğrenci görüşlerinin 

aritmetik ortalaması ise 3,74 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,281’dir. 

Her iki grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan t testi sonucunda 

p=0,000* olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı 

bulunmaktadır.  

Bu sonuçlar Tablo 3.2.5. ile birlikte değerlendirildiğinde uygulama 

birimlerindeki donanımlarda bir takım eksikliklerin olmasına rağmen, öğrenme 

etkinliklerinin maksimum düzeyde gerçekleştirilmesi amacıyla imkânlar ölçüsünde 

öğrencilerin kullanımına sunulmakta olduğunun bir göstergesi olarak algılanabilir.   
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3.2.12. Öğrencilerin Uygulama Birimlerini Kullanma Süresi 

Öğrencilerin uygulama birimlerini yeterli sürede kullanabilmelerine imkân 

verilmesine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test 

edilmesi için yapılan t testi sonuçları Tablo 3.2.12’de verilmektedir. 

Tablo 3.2.12 incelendiğinde; anketi cevaplandıran yöneticilerin % 56,8’i, 

öğretmenlerin ise % 39’u “oldukça” ve daha üst düzeyde öğrencilerin uygulama 

otellerini yeterli sürede kullanabildiklerini belirtirken, yöneticilerin % 9,5’i, 

öğretmenlerin % 12,7’si “çok az” ve “alt düzeyde öğrencilerin uygulama otellerini 

yeterli sürede kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu soruda yöneticilerin % 10,8’i, 

öğretmenlerin % 20,6’sı “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, öğrencilerin uygulama 

otellerini süre olarak orta düzeyde kullanabildiklerini belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin uygulama otellerini yeterli sürede kullanabilmelerine ilişkin olarak 

yöneticilerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 3,91 ile “oldukça” düzeyinde 

olup standart sapması 1,074’dür. Öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,58 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,103’dür. Her iki grup arasındaki görüş 

farklılığını test etmek için yapılan t testi sonucunda p=0,139 olarak hesaplanmış olup, 

gruplar arasında anlamlı görüş farklılığının bulunmadığı ortaya çıkmıştır.  

Tablo 3.2.12: Öğrencilerin Uygulama Birimlerini Yeterli Sürede Kullanabilme Durumları 
Uygulama Oteli Atölye ve Laboratuar 

Yönetici Öğretmen Yönetici Öğretmen Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Çok 19 25,7 25 17,7 27 36,5 33 23,4 

Oldukça 23 31,1 30 21,3 26 35,1 55 39,0 

Kısmen 8 10,8 29 20,6 13 17,6 29 20,6 

Çok az 5 6,8 15 10,6 2 2,7 14 9,9 

Hiç  2 2,7 3 2,1 - - 1 0,7 

Boş/Geçersiz 17 23,0 39 27,7 6 8,1 9 6,4 

Toplam  74 100 141 100 74 100 141 100 
Aritmetik 
Ortalama  3,91 3,58 4,15 3,80 

Standart Sapma  1,074 1,103 ,833 ,963 

t 1,771 2,492 

p ,139 ,217 
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Tablo 3.2.12’de görüldüğü üzere; anketi cevaplandıran yöneticilerin % 71,6’sı, 

öğretmenlerin ise % 62,4’ü “oldukça” ve daha üst düzeyde öğrencilerin atölye ve 

laboratuvarları yeterli sürede kullanabildiklerini belirtirken, yöneticilerin % 2,7’si, 

öğretmenlerin % 10,6’sı “çok az” ve daha alt düzeyde öğrencilerin atölye ve 

laboratuvarları yeterli sürede kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu soruda yöneticilerin % 

17,6’sı, öğretmenlerin % 20,6’sı “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, öğrencilerin atölye 

ve laboratuvarları süre olarak orta düzeyde kullanabildiklerini belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin atölye ve laboratuvarları yeterli sürede kullanabilmelerine ilişkin 

olarak yöneticilerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 4,15 ile “oldukça” 

düzeyinde olup standart sapması 0,833’dür. Öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması 

ise 3,80 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 0,963’dür. Her iki grup 

arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan t testi sonucunda p=0,217 olarak 

hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı görüş farklılığının olmadığı ortaya çıkmıştır.  

Bu sonuçlar Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 

AOTML’lerindeki uygulama birimlerinin öğrenciler tarafından kullanımlarına yeterli 

sürede imkân sağlandığı şeklinde algılanabilinir. 

 

3.3. AOTML’lerde Verilen Eğitime İlişkin Görüşler 

3.3.1. Meslek Derslerindeki Uygulanan Öğretim Programlarının, Turizm 

Sektöründe Nitelikli İnsan Gücünü Karşılaması 

Meslek derslerinde uygulanan öğretim programlarının turizm sektöründe 

nitelikli insan gücünü karşılamada uygunluğuna ilişkin yönetici, öğretmen ve öğrenci 

görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi 

sonuçları Tablo 3.3.1’de verilmektedir. 

Tablo 3.3.1’de görüldüğü üzere; anketi cevaplandıran yöneticilerin % 59,4’ü, 

öğretmenlerin % 39,4’ü ve öğrencilerin % 44,7’si uygulama otellerinde uygulanan 

öğretim programlarının turizm sektöründe nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamada 

“oldukça” ve daha üst düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir. Bu ihtiyacı karşılaması 

durumunu yöneticilerin % 12,2’si,  öğretmenlerin % 5,7’si, öğrencilerin ise % 14,4’ü 

“çok az” ve daha alt düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda öğretmenlerin 

% 21,3’ü, öğrencilerin % 19,9’u ve yöneticilerin ise % 5,4’ü “kısmen” seçeneğini 

işaretleyerek, uygulanan öğretim programlarının turizm sektöründe nitelikli insan gücü 

ihtiyacını karşılamada orta düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir. 
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Tablo 3.3.1: Öğretim Programlarının, Turizm Sektöründe Nitelikli İnsan Gücünü 
Karşılamada Uygunluğu 

Uygulama Oteli Atölye ve Laboratuar 

Yönetici Öğretmen Öğrenci Yönetici Öğretmen Öğrenci Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % f % f % 

Çok 18 24,3 16 11,3 250 20,1 26 35,1 22 15,6 279 22,5 

Oldukça 26 35,1 40 28,4 306 24,6 28 37,8 68 48,2 368 29,6 

Kısmen 4 5,4 30 21,3 247 19,9 7 9,5 33 23,4 302 24,3 

Çok az 5 6,8 8 5,7 109 8,8 4 5,4 6 4,3 112 9,0 

Hiç  4 5,4 - - 69 5,6 3 4,1 - - 88 7,1 

Boş/Geçersiz 17 23,0 47 33,3 261 21,0 6 8,1 12 8,5 93 7,5 

Toplam  74 100 141 100 1242 100 74 100 141 100 1242 100 
Aritmetik 
Ortalama  3,86 3,68 3,57 4,03 3,82 3,56 

Standart 
Sapma  1,172 ,858 1,183 1,065 ,765 1,178 

p ,127 ,000* 

 

Uygulama otellerinde uygulanan öğretim programlarının turizm sektöründe 

nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamasına ilişkin olarak yöneticilerin belirttikleri 

görüşlerin aritmetik ortalaması 3,86 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 

1,172’dir.  Öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,68 ile “oldukça” düzeyinde 

olup standart sapması 0,858’dir. Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması da 3,57 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,183’dür. Her üç grup arasındaki görüş 

farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,127 olarak 

hesaplanmıştır. Bu sonuca gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit 

edilmemiştir.  

Atölye ve laboratuvarlarda uygulanan öğretim programlarının turizm 

sektöründe nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamasına yönelik olarak yöneticilerin % 

72,9’u, öğretmenlerin % 63,8’i ile öğrencilerin % 52,1’i “oldukça” ve daha üst düzeyde 

görüş belirtmişlerdir. Yöneticilerin % 9,5’i, öğretmenlerin % 4,3’ü, öğrencilerin ise % 

16,1’i “çok az” ve daha alt düzeyde atölye ve laboratuvarlarda uygulanan öğretim 

programlarının turizm sektöründe nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaya uygun 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda öğrencilerin % 24,3’ü, öğretmenlerin % 23,4’ü ve 

yöneticilerin ise % 9,5’i “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, uygulanan öğretim 
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programlarının turizm sektöründe nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamada orta 

düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir. 

Atölye ve laboratuvarlarda uygulanan öğretim programlarının turizm 

sektöründe nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yöneticilerin 

belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 4,03 ile “oldukça” düzeyinde olup standart 

sapması 1,065’dir. Öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması 3,82 ile “oldukça” 

düzeyinde olup standart sapması 0,765’dir. Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması da 

3,56 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,178’dir. Her üç grup arasındaki 

görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,000* hesaplanmış 

olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu görüş 

farklılığının hangi gruplar arasında olduğu sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak 

görüş farklılıklarının yönetici ile öğrenci ve öğretmen ile öğrenci arasında olduğu 

görülmektedir.  Yönetici ile öğretmen arasında ise anlamlı bir görüş farklılığı yoktur.  

Bu bulgulara göre; Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 

AOTML’lerindeki uygulama birimlerinde uygulanan öğretim programlarının turizm 

sektöründe nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamada uygun olduğu söylenebilir. 

 

3.3.2. Öğrencilerin Uygulama Birimlerini Etkin Kullanması 

Öğrencilerin uygulama birimlerini etkin olarak kullanmalarına ilişkin yönetici, 

öğretmen ve öğrenci görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için 

yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.3.2’de verilmektedir. 

Tablo 3.3.2 incelendiğinde; anketi cevaplandıran yöneticilerin % 59,4’ü, 

öğretmenlerin % 43,2’si ve öğrencilerin % 44,6’sı uygulama otellerini “oldukça” ve 

daha üst düzeyde etkin olarak kullandıklarını belirtmişlerdir.  Yöneticilerin % 9,5’i,  

öğretmenlerin % 8,5’i, öğrencilerin ise % 17,3’ü “çok az” ve daha alt düzeyde 

uygulama otellerini etkin olarak kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu soruda öğretmenlerin 

% 22’si, öğrencilerin % 18’i ve yöneticilerin ise % 9,5’i “kısmen” seçeneğini 

işaretleyerek, uygulama otellerini orta düzeyde etkin kullandıklarını belirtmişlerdir. 
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Tablo 3.3.2:  Öğrencilerin Uygulama Birimlerini Etkin Kullanmaları 
Uygulama Oteli Atölye ve Laboratuar 

Yönetici Öğretmen Öğrenci Yönetici Öğretmen Öğrenci Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % f % f % 

Çok 26 35,1 27 19,1 248 20,0 29 39,2 36 25,5 299 24,1 

Oldukça 18 24,3 34 24,1 305 24,6 26 35,1 63 44,7 356 28,7 

Kısmen 7 9,5 31 22,0 224 18,0 10 13,5 34 24,1 236 19,0 

Çok az 3 4,1 10 7,1 132 10,6 3 4,1 2 1,4 139 11,2 

Hiç  4 5,4 2 1,4 83 6,7 - - - - 128 10,3 

Boş/Geçersiz 16 21,6 37 26,2 250 20,1 6 8,1 6 4,3 84 6,8 

Toplam  74 100 141 100 1242 100 74 100 141 100 1242 100 
Aritmetik 
Ortalama  4,02 3,71 3,51 4,19 3,99 3,48 

Standart 
Sapma  1,192 1,021 1,233 ,851 ,763 1,293 

p ,003* ,000* 

 

Uygulama otellerinin etkin kullanımına ilişkin yöneticilerin belirttikleri 

görüşlerin aritmetik ortalaması 4,02 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 

1,192’dir.  Öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,71 ile “oldukça” düzeyinde 

olup standart sapması 1,021’dir. Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması da 3,51 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,233’dür. Her üç grup arasındaki görüş 

farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,003* olarak 

hesaplanmıştır. Bu sonuca göre uygulama otellerinin etkin kullanımına ilişkin yönetici, 

öğretmen ve öğrenci görüşleri arasında anlamlı bir görüş farklılığı olduğu ortaya 

çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğu sheffe testi ile test 

edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının yönetici ile öğrenci arasında olduğu 

görülmektedir. Yönetici ile öğretmen ve öğretmen ile öğrenci arasında ise anlamlı bir 

görüş farklılığı tespit edilmemiştir. 

Tablo 3.3.2 incelendiğinde; atölye ve laboratuvarları yöneticilerin % 74,3’ü, 

öğretmenlerin % 70,2’si ve öğrencilerin % 52,8’i “oldukça” ve daha üst düzeyde etkin 

kullanıldığını belirtirken, yöneticilerin % 4,1’i, öğretmenlerin % 1,4’ü ve öğrencilerin 

% 21,5’i “çok az” ve daha alt düzeyde atölye ve laboratuvarların etkin kullandığını 

belirtmişlerdir. Bu soruda öğretmenlerin % 24,1’i, öğrencilerin % 19’u ve yöneticilerin 
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ise % 13,5’i “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, atölye ve laboratuvarları orta düzeyde 

etkin kullandıklarını belirtmişlerdir. 

Atölye ve laboratuvarların etkin kullanımına ilişkin yöneticilerin belirttikleri 

görüşlerin aritmetik ortalaması 4,19 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 

0,851’dir.  Öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,99 ile “oldukça” düzeyinde 

olup standart sapması 0,763’dür. Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması da 3,48 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,293’dür. Her üç grup arasındaki görüş 

farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,000* olarak hesaplanmış 

olup,  gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu görüş 

farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile test edilmiştir. 

Sonuç olarak görüş farklılıklarının yönetici ile öğrenci ve öğretmen ile öğrenci arasında 

olduğu ortaya çıkmıştır.  Yönetici ile öğretmen arasında ise anlamlı bir görüş farklılığı 

tespit edilmemiştir. 

Bu sonuçlar Tablo 3.2.8, Tablo 3.2.10 ve Tablo 3.2.12’deki sonuçlarla birlikte 

değerlendirildiğinde AOTML’lerde bulunan uygulama birimleri donanım ve fiziki 

mekân yönünden her ne kadar bir takım eksikliklere sahip olsa da, bütün imkânları ile 

birlikte öğrencilerin yeterli sürede ve etkin bir şekilde kullanımına sunulduğunu 

söylemek mümkündür. Bu durumun sebebi olarak okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin 

öğrencilerine en iyi şekilde iş piyasasının şartlarına hazırlama azim ve kararlığı içinde 

olmaları gösterilebilir. 

 

3.3.3. Öğrencilerin Öğretim Materyallerini Verimli Kullanması 

Öğrencilerin uygulama birimlerindeki öğretim materyallerini verimli 

kullanmasına ilişkin yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri ile görüşler arasındaki 

farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.3.3’de 

verilmektedir. 

Tablo 3.3.3 incelendiğinde; anketi cevaplandıran yöneticilerin % 60,8’i, 

öğretmenlerin % 38,3’ü ve öğrencilerin % 41,3’ü, uygulama otellerindeki öğretim 

materyallerinin öğrenciler tarafından “oldukça” ve daha üst düzeyde verimli 

kullandıklarını belirtmişlerdir.  Yöneticilerin % 4,1’i,  öğretmenlerin % 6,4’ü, 

öğrencilerin ise % 15,7’si “çok az” ve daha alt düzeyde öğrencilerin verimli 

kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu soruda öğretmenlerin % 22,7’si, öğrencilerin % 20’si 

ve yöneticilerin ise % 14,9’u “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, öğrencilerin uygulama 

otellerindeki öğretim materyallerini orta düzeyde verimli kullandıklarını belirtmişlerdir. 
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Tablo 3.3.3: Öğrencilerin Uygulama Birimlerindeki Öğretim Materyallerini Verimli 
Kullanması 

Uygulama Oteli Atölye ve Laboratuar 

Yönetici Öğretmen Öğrenci Yönetici Öğretmen Öğrenci Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % f % f % 

Çok 20 27,0 14 9,9 204 16,4 24 32,4 24 17,0 245 19,7

Oldukça 25 33,8 40 28,4 309 24,9 28 37,8 65 46,1 368 29,6

Kısmen 11 14,9 32 22,7 249 20,0 13 17,6 36 25,5 285 22,9

Çok az 2 2,7 8 5,7 110 8,9 2 2,7 6 4,3 125 10,1

Hiç  1 1,4 1 0,7 85 6,8 1 1,4 - - 111 8,9 

Boş/Geçersiz 15 20,3 46 32,6 285 22,9 6 8,1 10 7,1 108 8,7 

Toplam  74 100 141 100 1242 100 74 100 141 100 1242 100 
Aritmetik 
Ortalama  4,03 3,61 3,46 4,06 3,82 3,45 

Standart 
Sapma  ,909 ,879 1,199 ,896 ,783 1,220 

P ,001* ,000* 

 

Uygulama otellerindeki öğretim materyallerinin öğrenciler tarafından verimli 

kullanılmasına ilişkin yönetici görüşlerin aritmetik ortalaması 4,03 ile “oldukça” 

düzeyinde olup standart sapması 0,909’dur. Öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması 

ise 3,61 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 0,879’dur. Öğrenci görüşlerinin 

aritmetik ortalaması da 3,46 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,199’dur. 

Her üç grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda 

p=0,001* olarak hesaplamış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı olduğu 

ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğu spss’de sheffe 

testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının yönetici ile öğrenci arasında 

olduğu ortaya çıkmıştır. Yönetici ile öğretmen ve öğretmen ile öğrenci arasında ise 

anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilememiştir.  

Tablo 3.3.3’e göre;  yöneticilerin % 70,2’si, öğretmenlerin % 63,1’i ve 

öğrencilerin % 49,3’ü atölye ve laboratuvarlardaki öğretim materyallerinin öğrenciler 

tarafından “oldukça” ve daha üst düzeyde verimli kullanıldıklarını belirtirken, 

yöneticilerin % 4,1’i, öğretmenlerin % 4,3’ü ve öğrencilerin % 19’u “çok az” ve daha 

alt düzeyde verimli olarak kullandığını belirtmişlerdir. Bu soruda öğretmenlerin % 

25,5’i, öğrencilerin % 22,9’u ve yöneticilerin ise % 17,6’sı “kısmen” seçeneğini 
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işaretleyerek, öğrencilerin atölye ve laboratuvarlarındaki öğretim materyallerini orta 

düzeyde verimli kullandıklarını belirtmişlerdir. 

Atölye ve laboratuvarlardaki öğretim materyallerin öğrenciler tarafından 

verimli olarak kullanılmasına ilişkin yöneticilerin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması 4,06 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 0,896’dır.  Öğretmen 

görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,82 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 

0,783’dür. Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması da 3,45 ile “oldukça” düzeyinde 

olup standart sapması 1,220’dir. Her üç grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için 

yapılan varyans analizi sonunda p=0,000* olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında 

anlamlı bir görüş farklılığı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar 

arasında olduğu sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılıklarının 

yönetici ile öğrenci ve öğretmen ile öğrenci arasında olduğu ortaya çıkmıştır.  Yönetici 

ile öğretmen arasında ise anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilememiştir.  

Eğitim öğretimde verimliliği, eğitim araç-gereç ve donanımlarının öğretim 

programları ve süreci içerisinde maksimum bir düzeyde kullanılması olarak 

tanımladığımızda, öğretim etkinliklerini planlayan ve uygulayan öğretmenlerin öğretim 

sürecindeki makine ve teçhizatların verimli kullanılması için yapmış olduğu gözlem ve 

değerlendirilmeler bu konuda esas alınmalıdır. Öğretmen görüşleri esas alındığında bu 

sonuçlar Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı AOTML’lerindeki 

uygulama birimlerinin öğrenciler tarafından verimli bir şekilde kullanıldığının 

göstergesi olarak algılanabilinir.  

 

3.3.4. Usta Öğreticilerin Öğrencilere Mesleki Beceriler Kazandırması  

Uygulama birimlerinde görevli usta öğreticilerin öğrencilere mesleki becerileri 

kazandırmada yardımcı olmalarına ilişkin yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri ile 

görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 

3.3.4’de verilmektedir. 

Tablo 3.3.4 incelendiğinde; anketi cevaplandıran yöneticilerin % 45,9’u, 

öğretmenlerin % 30,5’i ve öğrencilerin % 43,3’ü uygulama otellerinde çalışan usta 

öğreticilerin öğrencilere mesleki becerileri kazandırmada “oldukça” ve daha üst 

düzeyde yardımcı olduklarını belirtmişlerdir.  Yöneticilerin % 24,3’ü,  öğretmenlerin % 

30,5’i, öğrencilerin ise % 24,2’si “çok az” ve daha alt düzeyde öğrencilere yardımcı 

olduklarını belirtmişlerdir. Bu soruda öğretmenlerin % 18,4’ü, yöneticilerin % 16,2’si 

ve öğrencilerin ise % 13,2’si “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, uygulama otellerinde 
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çalışan usta öğreticilerin öğrencileri mesleki becerileri kazandırmada orta düzeyde 

yardımcı olduklarını belirtmişlerdir. 

 
Tablo 3.3.4: Usta Öğreticilerin Öğrencileri Mesleki Becerileri Kazandırmada Yardımcı 
Olma Durumu  

Uygulama Oteli Atölye ve Laboratuar 

Yönetici Öğretmen Öğrenci Yönetici Öğretmen Öğrenci Katılım 
Derecesi  

f % f % f % f % f % f % 

Çok 12 16,2 13 9,2 278 22,4 10 13,5 11 7,8 333 26,8

Oldukça 22 29,7 30 21,3 260 20,9 20 27,0 25 17,7 327 26,3

Kısmen 12 16,2 26 18,4 164 13,2 16 21,6 28 19,9 209 16,8

Çok az 6 8,1 17 12,1 137 11,0 10 13,5 19 13,5 122 9,8 

Hiç  3 4,1 9 6,4 115 9,3 5 6,8 33 23,4 139 11,2

Boş/Geçersiz 19 25,7 46 32,6 288 23,2 13 17,6 25 17,7 112 9,0 

Toplam  74 100 141 100 1242 100 74 100 141 100 1242 100 
Aritmetik 
Ortalama  3,62 3,22 3,47 3,33 2,67 3,52 

Standart 
Sapma  1,114 1,178 1,358 1,179 1,343 1,340 

p ,178 ,000* 

 

Uygulama otellerinde çalışan usta öğreticilerin öğrencileri mesleki becerileri 

kazandırmada yardımcı olmalarına ilişkin olarak yöneticilerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması 3,62 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,114’dür.  

Öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,22 ile “kısmen” düzeyinde olup 

standart sapması 1,178’dir. Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması da 3,47 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,358’dür. Her üç grup arasındaki görüş 

farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,178 olarak hesaplanmış 

olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı olmadığı ortaya çıkmıştır.  

Atölye ve laboratuvarlarda çalıştırılan usta öğreticilerin öğrencilere mesleki 

becerilerini kazandırmada yardımcı olmalarına yönelik olarak yöneticilerin % 40,5’i, 

öğretmenlerin % 25,5’i ile öğrencilerin % 53,1’i “oldukça” ve “çok” seçeneklerini 

işaretleyerek görüşlerini belirtmişlerdir. Yöneticilerin % 20,3’ü, öğretmenlerin % 

36,9’u, öğrencilerin ise % 26,6’sı “çok az” ve daha alt düzeyde atölye ve laboratuarlarda 

görevli usta öğreticilerin öğrencilere mesleki becerilerini kazandırmada yardımcı 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda yöneticilerin % 21,6’sı, öğretmenlerin % 19,9’u ve 
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öğrencilerin ise % 16,8’i “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, atölye ve laboratuvarlarda 

çalışan usta öğreticilerin öğrencilere mesleki becerileri kazandırmada orta düzeyde 

yardımcı olduklarını belirtmişlerdir. 

Atölye ve laboratuvarlarda çalışan usta öğreticilerin öğrencilere mesleki 

becerileri kazandırmada yardımcı olmalarına ilişkin olarak yöneticilerin belirttikleri 

görüşlerin aritmetik ortalaması 3,33 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapması 

1,179’dur. Öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması 2,67 ile “kısmen” düzeyinde 

olup standart sapması 1,343’dür. Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması da 3,52 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,340’dır. Her üç grup arasındaki görüş 

farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,000* olarak hesaplanmış 

olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu görüş 

farklılığının hangi gruplar arasında olduğu sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak 

görüş farklılıklarının yönetici ile öğretmen ve öğretmen ile öğrenci arasında olduğu 

görülmektedir.  Yönetici ile öğrenci arasında ise anlamlı bir görüş farklılığı tespit 

edilememiştir.  

Bu bulgulara göre; Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 

AOTML’lerindeki uygulama birimlerinde çalışan usta öğreticilerin öğrencilere beceri 

kazandırmada yeterince yardımcı olamadıkları söylenebilir.  

 

3.3.5. Uygulama Birimlerinin Örgün ve Yaygın Eğitimde Kullanılması 

Uygulama birimlerinin hem örgün hem de yaygın eğitimde kullanılmasına 

ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için 

yapılan t testi sonuçları Tablo 3.3.5.’de verilmektedir. 

Tablo 3.3.5’de görüldüğü üzere; anketi cevaplandıran yöneticilerin % 40,6’sı, 

öğretmenlerin ise % 24,8’i “oldukça” ve daha üst düzeyde uygulama otellerinin hem 

örgün hem de yaygın eğitimde kullanıldığını belirtirken, yöneticilerin % 20,3’ü, 

öğretmenlerin % 31,9’u “çok az” ve daha alt düzeyde uygulama otellerinin hem örgün 

hem de yaygın eğitimde kullanıldığını belirtmişlerdir. Bu soruda hem yönetici hem de 

öğretmenlerin % 13,5’i, “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, uygulama otellerinin hem 

örgün hem de yaygın eğitimde orta düzeyde kullanıldığını belirtmişlerdir. 
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Tablo 3.3.5: Örgün ve Yaygın Eğitimde Uygulama Birimlerinin Kullanılma Düzeyi  
Uygulama Oteli Atölye ve Laboratuar 

Yönetici Öğretmen Yönetici Öğretmen Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Çok 15 20,3 12 8,5 17 23,0 13 9,2 

Oldukça 15 20,3 23 16,3 19 25,7 29 20,6 

Kısmen 10 13,5 19 13,5 12 16,2 23 16,3 

Çok az 8 10,8 21 14,9 10 13,5 21 14,9 

Hiç  7 9,5 24 17,0 8 10,8 44 31,2 

Boş/Geçersiz 19 25,7 42 29,8 8 10,8 11 7,8 

Toplam  74 100 141 100 74 100 141 100 
Aritmetik 
Ortalama  3,42 2,78 3,41 2,58 

Standart Sapma 1,370 1,367 1,347 1,408 

t 2,783 3,979 

p ,916 ,297 
 

Uygulama otellerinin hem örgün hem de yaygın eğitimde kullanılmasına 

yönelik olarak yöneticilerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 3,42 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,370’dir. Öğretmen görüşlerinin aritmetik 

ortalaması ise 2,78 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapması 1,367’dir. Her iki grup 

arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan t testi sonucunda p=0,916 olarak 

hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı görüş farklılığının bulunmadığı ortaya 

çıkmıştır.  

Tablo 3.3.5. incelendiğinde; anketi cevaplandıran yöneticilerin % 48,7’si, 

öğretmenlerin ise % 29,8’i “oldukça” ve daha üst düzeyde atölye ve laboratuvarların 

hem örgün hem de yaygın eğitimde kullanıldığını belirtirken, yöneticilerin % 24,3’ü, 

öğretmenlerin % 46,1’i “çok az” ve daha alt düzeyde atölye ve laboratuvarların hem 

örgün hem de yaygın eğitimde kullanıldığını belirtmişlerdir. Bu soruda yöneticilerin % 

16,2’si, öğretmenlerin % 16,3’ü “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, atölye ve 

laboratuvarların hem örgün hem de yaygın eğitimde orta düzeyde kullanıldığını 

belirtmişlerdir. 

Atölye ve laboratuvarların hem örgün hem de yaygın eğitimde kullanılmasına 

ilişkin olarak yöneticilerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 3,41 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,347’dir. Öğretmen görüşlerinin aritmetik 
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ortalaması ise 2,58 ile “çok az” düzeyinde olup standart sapması 1,408’dir. Her iki grup 

arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan t testi sonucunda p=0,297 olarak 

hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı görüş farklılığının bulunmadığı ortaya 

çıkmıştır.  

Bu bulgular ışığında; Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 

AOTML’lerdeki uygulama birimlerinin büyük ölçüde örgün eğitimde kullanıldığının, 

yaygın eğitimde kullanılma durumunun ise yetersiz kaldığı söylenebilinir. Bu durumun 

sebebi olarak AOTML’nin örgün eğitim kurumu olmasıdır. Bu kurumları yaygım eğitim 

kurumu olarak kullanılması için resmi prosedürlerin yerine getirilmesi ve örgün 

eğitimin yapılmadığı zamanlarda yaygın eğitim kurumu olarak hizmete sunulması 

konuları gösterilebilinir.  

 

3.3.6. Usta Öğretici Sayısının İhtiyacı Karşılaması 

Uygulama birimlerindeki görevli usta öğretici sayısının ihtiyacı karşılaması 

yeterliğine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test 

edilmesi için yapılan t testi sonuçları Tablo 3.3.6’da verilmektedir. 

 
Tablo 3.3.6:  Uygulama Birimlerindeki Usta Öğretici Sayısının İhtiyacı Karşılaması 

Uygulama Oteli Atölye ve Laboratuvar 

Yönetici Öğretmen Yönetici Öğretmen Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Çok 12 16,2 18 12,8 9 12,2 14 9,9 

Oldukça 22 29,7 40 28,4 20 27,0 25 17,7 

Kısmen 11 14,9 25 17,7 14 18,9 28 19,9 

Çok az 5 6,8 13 9,2 9 12,2 14 9,9 

Hiç  2 2,7 5 3,5 4 5,4 38 27,0 

Boş/Geçersiz 22 29,7 40 28,4 17 23,0 22 15,6 

Toplam  74 100,0 141 100,0 74 100,0 141 100,0 
Aritmetik 
Ortalama  3,71 3,52 3,88 2,69 

Standart Sapma  1,054 1,083 3,960 1,413 

t 1,052 3,102 

p ,556 ,012* 
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Tablo 3.3.6’ya göre; anketi cevaplandıran yöneticilerin % 45,9’u, öğretmenlerin 

ise % 41,2’si uygulama otellerinde çalışan usta öğretici sayısının ihtiyacı “oldukça” ve 

daha üst düzeyde karşıladığını belirtirken, yöneticilerin % 9,5’i, öğretmenlerin % 

12,7’si uygulama otellerinde çalışan usta öğretici sayısının ihtiyacı “çok az” ve daha alt 

düzeyde karşıladığını belirtmişlerdir. Bu soruda yöneticilerin % 14,9’u, öğretmenlerin 

% 17,7’si “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, uygulama otellerinde çalışan usta öğretici 

sayısının orta düzeyde ihtiyacı karşıladığını belirtmişlerdir. 

Uygulama otellerinde çalışan usta öğretici sayısının ihtiyacı karşılamasına 

yönelik olarak yöneticilerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 3,71 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,054’dür. Öğretmen görüşlerinin aritmetik 

ortalaması ise 3,52 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,083’dür. Her iki 

grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan t testi sonucunda p=0,556 

olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı görüş farklılığının bulunmadığı 

ortaya çıkmıştır.  

Tablo 3.3.6. incelendiğinde; anketi cevaplandıran yöneticilerin % 39,2’si, 

öğretmenlerin ise % 27,6’sı atölye ve laboratuvarlarda çalışan usta öğretici sayısının 

“oldukça” ve daha üst düzeyde ihtiyacı karşıladığını belirtirken, yöneticilerin % 17,6’sı, 

öğretmenlerin % 36,9’u atölye ve laboratuvarlarda çalışan usta öğretici sayısının “çok 

az” ve daha alt düzeyde ihtiyacı karşıladığını belirtmişlerdir. Bu soruda yöneticilerin % 

18,9’u, öğretmenlerin % 19,9’u “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, atölye ve 

laboratuvarlarda çalışan usta öğretici sayısının orta düzeyde ihtiyacı karşıladığını 

belirtmişlerdir. 

Atölye ve laboratuvarlarda çalışan usta öğretici sayısının ihtiyacı karşılamasına 

yönelik olarak yöneticilerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 3,88 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapması 3,960’dır. Öğretmen görüşlerinin aritmetik 

ortalaması ise 2,69 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapması 1,413’dür. Her iki 

grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan t testi sonucunda p=0,012* 

olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı olduğu tespit 

edilmiştir.  

Usta öğreticilerin büyük bir çoğunluğu okullarda görevlendirilen sözleşmeli 

personellerdir. Usta öğreticiler hem kurum müşterilerine hizmet vermekte hem de 

eğitim ve öğretime katkı sağlamaktadırlar. Uygulama birimlerinde bölüm şeflerin ve 

öğretmenlerin vermiş olduğu görevleri yerine getirirler. Dolayısıyla öğretmenlerle bire 

bir çalıştıkları için, öğretmenlerin en büyük yardımcılarıdırlar. Bu sebeple usta 



57 
 

öğreticilerle bire bir çalışan öğretmenlerin görüşleri esas alınmalıdır. Yöneticiler her ne 

kadar uygulama birimlerinde çalışan usta öğretici sayısını yeterli bulsa da, 

öğretmenlerin görüşleri esas alındığı zaman uygulama birimlerinde görev yapan usta 

öğretici sayısının ihtiyacı karşılamada yeterli olmadığı söylenebilinir. 

 

3.3.7. Uygulama Birimlerindeki Fiziki Mekân Yetersizliğinin Öğrencilerin 

Alan/dala Seçimine Etkisi 

Uygulama birimlerindeki fiziki mekân yetersizliğinden dolayı öğrencilerin 

istekleri dışında alan/dala yönlendirilmesi düzeyine ilişkin yönetici ve öğrenci görüşleri 

ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan t testi sonuçları Tablo 

3.3.7’de verilmektedir. 

 

Tablo 3.3.7:  Uygulama Birimlerindeki Fiziki Mekân Yetersizliğinden Dolayı Öğrencilerin 
İstekleri Dışında Alan/dala Yönlendirilmesi Düzeyi 

Uygulama Oteli Atölye ve Laboratuar 

Yönetici Öğrenci Yönetici Öğrenci 
Katılım 

Derecesi 
f % f % f % f % 

Çok 4 5,4 196 15,5 4 5,4 202 16,3 

Oldukça 8 10,8 193 15,5 12 16,2 232 18,7 

Kısmen 9 12,2 217 17,5 13 17,6 265 21,3 

Çok az 27 36,5 152 12,2 26 35,1 182 14,7 

Hiç  10 13,5 212 17,1 13 17,6 264 21,3 

Boş/Geçersiz 16 21,6 275 22,1 6 8,1 97 7,8 

Toplam  74 100 1242 100 74 100 1242 100 

Aritmetik 

Ortalama  
2,47 3,00 2,53 2,94 

Standart Sapma  1,143 1,426 1,165 1,410 

t -3,426 -2,756 

p ,014* ,032* 

 

Tablo 3.3.7’den anlaşılacağı üzere; anketi cevaplandıran yöneticilerin % 16,2’si, 

öğrencilerin % 31’i “oldukça” ve daha üst düzeyde uygulama otellerindeki fiziki 

mekân yetersizliğinden dolayı öğrencilerin istekleri dışında alan/dala 

yönlendirildiklerini belirtirken, bu konuda yöneticilerin % 50’si, öğrencilerin % 29,3’ü 
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“çok az” ve daha alt düzeyde öğrencilerin istek dışı yönlendirildiğini belirtmişlerdir. 

Yöneticilerin % 12,2’si, öğrencilerin ise % 17,5’u “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, 

uygulama otellerindeki fiziki mekân yetersizliğinden dolayı öğrencilerin istekleri 

dışında alan/dala orta düzeyde yönlendirildiklerini belirtmişlerdir. 

Uygulama otellerindeki fiziki mekân yetersizliğinden dolayı öğrencilerin 

istekleri dışında alan/dala yönlendirilmesine ilişkin yöneticilerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması 2,47 ile “çok az” düzeyinde olup standart sapması 1,143’dür. 

Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,00 ile “kısmen” düzeyinde olup standart 

sapması 1,426’dır. Her iki grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan t 

testi sonucunda p=0,014*  olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş 

farklılığı bulunduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 3.3.7 incelendiğinde; anketi cevaplandıran yöneticilerin % 21,6’sı, 

öğrencilerinde % 35’i “oldukça” ve daha üst düzeyde atölye ve laboratuvarlardaki 

fiziki mekân yetersizliğinden dolayı öğrencilerin istekleri dışında alan/dala 

yönlendirildiklerini belirtirken, bu konuda yöneticilerin % 52,7’si, öğrencilerin % 36’sı 

“çok az” ve daha alt düzeyde öğrencilerin istek dışı yönlendirildiğini belirtmişlerdir. 

Yöneticilerin % 17,6’sı, öğrencilerin % 21,3’ü “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, atölye 

ve laboratuvarlardaki fiziki mekân yetersizliğinden dolayı öğrencilerin istekleri dışında 

alan/dala orta düzeyde yönlendirildiklerini belirtmişlerdir. 

Atölye ve laboratuvarlardaki fiziki mekân yetersizliğinden dolayı öğrencilerin 

istekleri dışında alan/dala yönlendirilmesine ilişkin yöneticilerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması 2,53 ile “çok az” düzeyinde olup standart sapması 1,165’dir. 

Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 2,94 ile “kısmen” düzeyinde olup standart 

sapması 1,410’dur. Her iki grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan t 

testi sonucunda p=0,032* olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş 

farklılığı olduğu tespit edilmiştir.  

Bu sonuçlar; Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 

AOTML’lerindeki uygulama birimlerinin fiziki mekân yetersizliğinden dolayı 

öğrencilerin istekleri dışında alan/dala yönlendirildiğinin bir göstergesi olarak 

algılanabilinir. 

Bu durumun sebebi olarak alanlardaki belli dallara olan öğrenci talebinin yüksek 

olması diğer dallara talebin düşük olmasından dolayı okul idaresinin sınıf 

oluşturulmasında güçlük çekmesi gösterilebilinir. 
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3.3.8. Amaca Uygun Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesinde 

Fiziki Yapının Yeterliği 

Tablo 3.3.8.’de okulun fiziki yapısının, okulun amaçlarına uygun eğitim ve 

öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ne derecede imkân verdiğine ilişkin yönetici 

görüşleri verilmektedir. 

Tablo 3.3.8:  Fiziki Yapının, Okulun Amaçlarına Uygun Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin 
Gerçekleştirilmesine İmkân Vermesi 

Yönetici 

Uygulama Oteli Atölye ve Laboratuvar Katılım Derecesi  

f % f % 

Çok 33 44,6 22 29,7 

Oldukça 18 24,3 27 36,5 

Kısmen 8 10,8 16 21,6 
Çok az 3 4,1 4 5,4 
Hiç  1 1,4 3 4,1 

Boş/Geçersiz 11 14,9 2 2,7 

Toplam  74 100 74 100 

Aritmetik Ortalama  4,25 3,85 

Standart Sapma  ,967 1,057 

 

Tablo 3.3.8 incelendiğinde; anketi cevaplandıran yöneticilerin % 68,9’u 

uygulama otellerindeki fiziki yapının, okulun amaçlarına uygun eğitim ve öğretim 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde “oldukça” ve daha üst düzeyde imkân verdiğini 

belirtmektedir. Bu konuda yöneticilerin sadece % 5,5’i “çok az” ve daha alt seviyede 

imkân verdiği görüşündedir. “Kısmen” seçeneğini işaretleyerek uygulama otellerindeki 

fiziki yapının, okulun amaçlarına uygun eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesinde orta düzeyde imkân verdiğini belirten yöneticilerin oranı ise % 

10,8’dir. Yöneticilerin belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik ortalaması 4,25 ile “çok” 

düzeyinde olup, standart sapması 0,967’dir. 

Atölye ve laboratuvarlardaki fiziki yapının, okulun amaçlarına uygun eğitim ve 

öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yöneticilerin % 66,2’si “oldukça” ve daha 

üst düzeyde imkân verdiğini belirtirken, % 9,5’i “çok az” ve daha alt seviyede imkân 

verdiği görüşünü belirtmiştir. “Kısmen” seçeneğini işaretleyerek atölye ve 

laboratuvarlardaki fiziki yapının, okulun amaçlarına uygun eğitim ve öğretim 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine orta düzeyde imkân verdiğini belirten yöneticilerin 
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oranı ise % 21,6’dır. Yöneticilerin belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik ortalaması 

3,85 ile “oldukça” düzeyinde olup, standart sapması 1,057’dir. 

 Bu bulgular ışığında; AOTML’lerindeki uygulama birimlerinin fiziki yapısının 

okulun amaçlarına uygun eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine imkân 

verdiğini söylemek mümkündür. 

 

3.3.9. Uygulama Birimlerindeki Meslek Dersi Öğretmen Sayısı 

Tablo 3.3.9’da uygulama birimlerinde bulunan öğretmen sayısının yeterliğine 

ilişkin öğrenci görüşleri verilmektedir. 

Tablo 3.3.9: Uygulama Birimlerinde Öğretmen Sayısının Yeterliği  
Öğrenci 

Uygulama Oteli Atölye ve Laboratuvar Katılım Derecesi  

f % f % 

Çok 356 28,7 423 34,1 

Oldukça 277 22,3 303 24,4 

Kısmen 164 13,2 192 15,5 
Çok az 83 6,7 103 8,3 
Hiç  84 6,8 123 9,9 

Boş/Geçersiz 84 6,8 98 7,9 

Toplam  1242 100 1242 100 

Aritmetik Ortalama  3,77 3,70 

Standart Sapma  1,271 1,333 

 

Tablo 3.3.9 incelendiğinde; uygulama otelinde görev yapan öğretmen sayısını 

öğrencilerin % 51’i “oldukça” ve daha üst yeterli bulurken, % 13,5’i “çok az” ve daha 

alt düzeyde yeterli bulmuştur. “Kısmen” seçeneğini işaretleyerek uygulama otelinde 

görev yapan öğretmen sayısını orta düzeyde yeterli bulan öğrencilerin oranı ise % 

13,2’dir. Öğrencilerin bu konuda belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik ortalaması 

3,77 ile “oldukça” düzeyinde olup, standart sapması 1,271’dir.  

Atölye ve laboratuvarlarda görev yapan öğretmen sayısını öğrencilerin % 

58,5’i “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli bulurken, % 18,2’si “çok az” ve daha alt 

düzeyde yeterli bulmuştur. “Kısmen” seçeneğini işaretleyerek atölye ve 

laboratuvarlarda görev yapan öğretmen sayısını orta düzeyde yeterli bulan öğrencilerin 
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oranı ise % 15,5’dir. Öğrencilerin bu konuda belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik 

ortalaması 3,70 ile “oldukça” düzeyinde olup, standart sapması 1,333’dür.  

Bu bulgular ışığında; Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 

AOTML’lerindeki uygulama birimlerinde görev yapan öğretmen sayısının yeterli 

olduğu söylenebilinir.  

 

3.3.10. Öğretmenlerin Mesleği Geliştirmek İçin Seminer, Kurs vb. Uygulamalara 

Katılımı   

Anketi cevaplandıran öğretmenlerin, mesleklerini geliştirmek ve gelişen 

teknolojiye uyum sağlamak için seminer, kurs vb. uygulamalara katılmalarına ilişkin 

görüşleri Tablo 3.3.10’da verilmektedir. 

Tablo 3.3.10. Mesleği Geliştirmek İçin Seminer, Kurs vb. Uygulamalara Katılım   
Öğretmen 

Uygulama Oteli Atölye ve Laboratuvar Katılım Derecesi  

f % f % 

Çok 17 12,1 28 19,9 

Oldukça 36 25,5 42 29,8 

Kısmen 26 18,4 40 28,4 
Çok az 9 6,4 13 9,2 
Hiç  5 3,5 6 4,3 

Boş/Geçersiz 48 34,0 12 8,5 

Toplam  141 100,0 141 100,0 

Aritmetik Ortalama  3,55 3,57 

Standart Sapma  1,068 1,081 

 

Tablo 3.3.10’da görüldüğü üzere; anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 37,6’sı,  

“oldukça” ve daha üst düzeyde uygulama otellerinde verilen eğitime ilişkin mesleğini 

geliştirmek ve gelişen teknolojiye uyum sağlamak için seminer kurs vb. uygulamalara 

katıldıklarını belirtirken,  öğretmenlerin % 9,9’u, “çok az” ve daha alt bu tür faaliyetlere 

katıldıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin % 18,4’ü ise “kısmen” seçeneğini 

işaretleyerek, uygulama otellerinde verilen eğitime ilişkin mesleğini geliştirmek ve 

gelişen teknolojiye uyum sağlamak için seminer, kurs vb. uygulamalara orta düzeyde 

katıldıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik 

ortalaması 3,55 ile “oldukça” düzeyinde olup, standart sapması 1,068’dir. 
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Atölye ve laboratuarlarda verilen eğitime ilişkin mesleğini geliştirmek ve 

gelişen teknolojiye uyum sağlamak için seminer, kurs vb. uygulamalara öğretmenlerin 

% 49,7’si “oldukça” ve daha üst düzeyde katıldıklarını belirtirken, % 13,5’i “çok az” ve 

daha alt düzeyde katıldıklarını belirtmiştir. Öğretmenlerin % 28,4’ü, “kısmen” 

seçeneğini işaretleyerek, atölye ve laboratuvarlarda verilen eğitime ilişkin mesleğini 

geliştirmek ve gelişen teknolojiye uyum sağlamak için seminer, kurs vb. uygulamalara 

orta düzeyde katıldıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin belirtmiş oldukları görüşlerin 

aritmetik ortalaması 3,57 ile “oldukça” düzeyinde olup, standart sapması 1,081’dir. 

Bu bulgular ışığında; meslek dersi öğretmenlerinin Ticaret ve Turizm Öğretimi 

Genel Müdürlüğüne bağlı AOTML’lerindeki uygulama birimlerinde verilen eğitime 

ilişkin mesleğini geliştirmek ve gelişen teknolojiye uyum sağlamak için seminer, kurs 

vb. uygulamalara katılımlarının yeterli düzeyde olmadığı söylenebilinir.  

Bu durumun sebebi olarak söz konusu alanlara ilişkin yeterli sayıda hizmet içi 

eğitim kurslarının açılmamış olması gösterilebilir. 

 

3.4. Genel Görüş ve Öneriler 

Bu kısımda katılımcıların belirtmiş olduğu genel görüş ve önerilerine yer 

verilmektedir. Katılımcıların yapmış olduğu görüş ve öneriler frekansı en çok olandan 

en az olana doğru sıralanmıştır. Araştırmanın konusu ile ilgili olmayan görüş ve öneriler 

dikkate alınmamıştır.  
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Tablo 3.4.1: Yönetici Genel Görüşleri  

No Genel Görüş ve Öneriler Frekans 
1. Okulun fiziki mekânı AOTML’ler için uygun değildir.  7 
2. Uygulama birimlerinde teknolojik yenilikler daha çabuk faaliyete 

geçirilmesi gerekmektedir. Öğrenci uygulama birimlerinde görmediği 
malzeme ve ekipmanları sektörde staj yaparken karşılaşınca zorluk 
yaşamaktadır. (Uygulama birimlerindeki malzemelerinin 
güncelleştirilmesi, sektördeki gelişmelere uygun hale getirilmesi şart)  

6 

3. Usta öğretici olmadığından veya çok az olduğundan dolayı dersler sınıf 
ortamında ücretli öğretmenler tarafından işlenmektedir. Buda sıkıntı 
yaratmaktadır.  

5 

4. Uygulama birimleri yeterli olmadığı için amacına uygun 
kullanılmamaktadır. 5 

5. AOTML’lerde uygulama oteli olmadığı için bütün yük okul binasında 
olmakta bu da sıkıntı yaşanmasına neden olmaktadır. Bu tip okullar 
uygulama oteli ile anlam kazanmaktadır. Bu yüzden tek tip okul binaları ve 
uygulama oteli olmalıdır.  

4 

6. Temriklik ödenekleri gelmediği dolayı okullarda uygulamalı derslerde 
öğrencilerden para toplanarak malzeme alımı yapıldığı için uygulama çok 
kısıtlı yapılmaktadır.  

3 

7. Uygulama eğitimi yapılan mekânların modüler eğitime uygun olarak 
yeniden yapılandırılması, donatılması ve düzenlenmesi gerekmektedir.  3 

8. Meslek dersi öğretmenleri sayısı yetersizdir.  2 
9. Modüler eğitimde değerlendirme istenilen amaca ulaşamamakta, modüller 

bakanlıkça kitap haline getirilerek okullara dağıtılmalıdır.  2 

10. Staj ve işletmelerde çalışanların “ucuz iş gücü” ve “nasıl olursa olsun 
tamamlansın” mantığı terk edilmelidir.  2 

11. Ders programları turizm alanındaki yeniliklerle paralellik göstermelidir.  2 
12. Meslek dersi öğretmenlerinin yarışmalara katılmaları özendirici hale 

getirilmelidir.  2 

13. Fiziki yapının modüler eğitime uygun olması gerekiyor.  2 
14. Atölye sayısı ve kullanılabilirliği uygun olmalıdır.  2 
15. Meslek dersi öğretmenlerinin turizm işletmelerinde hizmet içi eğitim 

almaları gerekmektedir.  2 

16. Modüllerin saatleri yeniden gözden geçirilmelidir.  2 
17. Uygulama oteli okul kısmından ayrı olmalıdır. 1 
18. Uygulama birimlerinin amacına uygunluğunu sağlamak amacıyla okulların 

ödenek planlarını inceleyerek; eğitim ve donatım materyallerinin temininde 
okula yardımcı olunmalıdır. 

1 

19. Yeni yapılacak AOTML’rinin bina projeleri diğer okullardaki olanaklar 
göz önüne alınarak hazırlanması gerekmektedir. 1 

20. Meslek dersi öğretmenlerinin işyerindeki değişimlerini yerinde görmeleri 
için daha çok imkân tanınmalıdır. 1 

21. Sektörle işbirliği sadece toplantılarla sınırlı kalmamalı, sektör eleştirilerinin 
yanında mesleki eğitim için kendine düşen sorumlulukları da yerine 
getirmelidir. 

1 

22. Uygulama otelleri gerçekte atölye olmalıdır. Ticari boyutu ikinci dereceden 
düşünülmelidir. 1 

23. İşletmelerde beceri eğitim yönergesi yenilenip, güncelleştirilmelidir. 1 
24. Öğrenciler kış aylarında da beceri eğitimi yapabilmelidir. 1 
25. Öğrencilerin işyeri uygulamalarında (staj) sosyal haklarının korunması için 

Turizm Bakanlığı ile iş birliği yapılmalıdır. 1 

26. Usta öğreticilerin üniversite eğitimi alma şartı getirilmelidir. 1 
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Tablo 3.4.2: Öğretmen Genel Görüşleri  
No Genel Görüş ve Öneriler                                                    Frekans 
1. Donanım yetersizdir. Mevcut donanımında daha teknolojik olması gerekmektedir.  26 
2. Uygulama alanlarında kullanılan termiklerin daha büyük bir kısmının farklı 

birimlerce temin edilip eğitici ve öğrencilerin kullanımına sunulması gerekir. 
Termiklik malzeme ödeneği gecikince uygulamalı dersler aksamaktadır.  

14 

3. Okulun fiziki mekânı AOTML’ler için uygun olmadığı için uygulama faaliyetleri 
düzenli yapılmamaktadır.  11 

4. Uygulama birimleri yetersiz olup, amacına uygun kullanılmamaktadır (Uygulama 
otelinin öğretmen evine dönüştürülmesi eğitimde aksaklığa neden olmaktadır. 
Öğrenciler staja gitmeden otelde eğitim alamıyorlar.)  

10 

5. Uygulama birimlerinde kullanılan malzemeler yetersizdir.  9 
6. Atölyeler standart ve daha modern bir hale getirilmesi gerekmektedir.  6 
7. Hizmet içi eğitime ağırlık verilmelidir. Hizmet içi eğitim faaliyetleri sürekli farklı 

mekânlarda yapılması eğitimde birliği yakalamakta katkı sağlayacaktır.  5 

8. Usta öğretici yoktur.  4 
9. Uygulama birimlerinde öğrenci sayısı kalabalıktır. Öğrenci sayısına göre uygulama 

birimlerinin sayısı artmalıdır.  3 

10. Uygulama birimleri modüler eğitime göre dizayn edilmemiştir. Buna göre yeni bir 
düzenleme yapılmalıdır.  3 

11. Yeni uygulanan ders saati fazlalığının giderilmesi eğitimde daha yararlı olacaktır.  3 
12. Sektör ve okul iş birliği hala zayıftır. Sadece kurumların sektör ihtiyacı varmış 

kanısı değiştirilmeli, iş birliği iki taraflı olmalıdır.  2 

13. Modüllerin basılıp dağıtılması sorun yaratmaktadır. Ayrıca fotokopi halinde verilen 
modüller öğrencilere çekici gelmemektedir.  2 

14. Modüler eğitim sisteminde her öğrenciye ayrı tezgah-ocak imkânı verilerek 1 yıl 
çalışması sağlanmalıdır. Modüler eksiklikler vardır.  2 

15. Alan dersleri birleştirildiği için, meslek dersi öğretmenleri farklı branşta derse 
girmek zorunda kalıyorlar. Bu da eğitim öğretim kalitesinin düşmesine neden 
olmaktadır.  

2  

16. Modüllerde bulunan tariflerin hepsi yapılamıyor, hem araç-gereç yetersiz hem de 
maliyeti çok fazladır. Bazı modüller içerik ve ders sayısı olarak çok zayıf.  2 

17. Meslek dersi öğretmenliği sayısı yeterli değildir.  2 
18. Uygulama derslerinde pahalı malzeme temin edilmesinden dolayı öğrenciler 

zorlanıyor veya alamıyorlar.  2 

19. Uygulama birimlerinde donanım yetersizliğinden dolayı öğrenciler staj yaparken 
zorlanmaktadır.  2 

20. Okul müdürü ve yardımcılarının çoğunluğunun meslek dersi öğretmenlerinden 
olması için gerekli mevzuat boşluğunun doldurulması gerekmektedir.  2 

21. Uygulama birimleri öğrenci sayısına göre yetersizdir.  2 
22. Staj konuları hala belirsizlik içindedir. 1 
23. Koordinatörlükte uygulama ve ek ders konuları, yol ücreti, harcırah gibi konularda 

aksaklıkların bir an önce giderilmesi gerekmektedir. 1 

24. Okullar arası işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir. 1 
25. Öğretmenler alanlarında mutlaka bir yıl sektörde staj yapmalıdır. 1 
26. Stajyer öğrenci verdiğimiz otellerle anlaşma yaparak mezun öğrencilerimizin işe 

alınması şartı konulmalıdır. 1 

27. Uygulama birimlerinin işleyişindeki bürokrasi ortadan kaldırılmalıdır. 1 
28. Öğrenciler alanlar hakkında bilinçsiz olduğu için genelde çalışma alanlarını 

seçmede zorlanmaktadırlar. Bu yüzden öğrencilere önceden alanlar hakkında eğitim 
verilerek, alanlar tanıtılmalıdır. 

1 

29. Uygulama ile teorik eğitimi paralel götürecek uygulamalara ağırlık verilmelidir. 1 
30. Uygulama otellerinde, öğrenciler daha aktif olmalıdır. Bu otellerde görev yapan 

öğrenciler mutlaka yapacağı işle ilgili eğitim verilmelidir.  1 
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Tablo 3.4.3: Öğrenci Genel Görüşleri  
No Genel Görüş ve Öneriler Frekans 
1. Uygulama atölyeleri ve laboratuvarları yetersiz olup, daha aktif hale 

getirilmesi gerekmektedir. 56 

2. AOTML’lerde uygulama oteli olmadığı için uygulama yapılmasında sıkıntı 
yaşanmaktadır. 41 

3. AOTML’lerde spor salonu, yüzme havuzu, tiyatro, turnuvalar vb. sosyal 
etkinliklerin olması gerekmektedir. 37 

4. Öğrencilerden malzeme parası eğitime katkı payı olarak çok fazla 
alınmaktadır. Durumu iyi olmayan öğrencileri bu durum zorlamaktadır. 39 

5. Donanım (araç-gereç) yetersizidir. 36 
6. Okuldaki alan/dallar yeterli değildir. Bu yüzden daha fazla alan/dal 

olmalıdır. 36 

7. Okul yönetiminin aşırı disiplinli olup öğrenci aleyhinde kararlar alması. 33 
8. Uygulama dersleri yetersiz olup, daha çok yapılması eğitim ve öğretim için 

şarttır. 31 

9. Öğretmenlerin olumsuz davranışları. 27 
10. Öğrenim süresi çok uzun olduğu için çok geç çıkılmaktadır. 24 
11. Uygulama otelinin yemek servisinden yararlanmak, eğer bu mümkün 

değilse velinin bilgisi dâhilinde dışarı çıkmak istiyoruz. Çünkü kantin 
fiyatları çok fazladır. 

23 

12. Staj saatleri çok fazladır. 20 
13. Tiyatro salonunu ve konferans odasını öğrencilere açılması gerekmektedir. 17 
14. Uygulama oteli yetersiz olduğu için çalışacak alanlarda zorlanılmaktadır. 14 
15. Uygulama otelinde nöbet istemiyoruz, derslerden geri kalıyoruz. Eğer nöbet 

mecburi ise öğrencilere belli bir miktar para ödenmelidir. 13 

16. Modüllerin ücreti pahalı olmaktadır. 13 
17. Okulda bulunan atölyeler daha teknolojik olabilir. 13 
18. Yapılan staja göre staj ücreti çok azdır. 11 
19. Uygulama ders saatleri çok fazladır. 10 
20. Okulda yeterli alan yoktur. Sadece servis ve mutfak gibi alanlarla sınırlı 

kalmaktadır. Diğer alanlarla ilgili ve bilgi almak istiyoruz. 9 

21. Uygulama birimleri yetersizdir. 8 
22. Meslek dersi öğretmeni eksikliği vardır. 8 
23. Öğrenciler istediği alan/dalı seçememektedir. 8 
24. Öğrenci görüş ve istekleri göz önüne alınmamaktadır. 7 
25. Meslek derslerinin yanında kültür derslerinin okutularak üniversiteye girişin 

sağlanması. 6 

26. Uygulama birimleri amacına uygun ya da istenildiği gibi 
kullanılmamaktadır. 6 

27. Usta öğreticilerin yaklaşımı daha şefkatli olabilir, ayrıca bilgi ve beceri 
vermede yetersiz kalmaktadırlar. 6 

28. Alan/ dala göre okulda açılan bölümlerde öğretmenlerin bilgi ve donanım 
bakımından yeterli olması gerekmektedir. 6 

29. Uygulama otelinde alınan ücret çok azdır. 6 
30. Okulun bulunduğu yer uygun değildir. 6 
31. Öğlen araları öğrencilerin ihtiyacını karşılamaya yetmemektedir. 5 
32. Farklı alanlar açılmadığı için ön büro olarak kullanılacak atölye yoktur. 5 
33. Bilgisayar atölyesi yoktur. 4 
34. Staj çalışma saatlerinin daha fazla olması eğitim açısından daha yararlı 

olacaktır. Stajda öğrenciler çok eziliyor. 4 
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35. Dil problemi vardır. 4 
36. Öğrenci sayısı çok fazla olup, okula öğrenci özenle seçilmiyor. 4 
37. Uygulama otelinde yapılan uygulamalar amacına uygun olmalıdır. 4 
38. Matematik, fizik, kimya vb. derslere ağırlık verilmesini istiyoruz. 4 
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 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

SONUÇ VE ÖNERİLER  

 

Bu bölümde, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki uygulama 

birimlerinin (uygulama oteli, atölye, laboratuvar) kullanımının amacına uygunluğunun 

değerlendirilmesine yönelik olarak yapılan bu araştırmanın bulgularına dayalı olarak 

elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlara dayalı olarak geliştirilen öneriler verilmektedir. 

 

4.1. Sonuçlar 

 

1. Anketi cevaplandıran yönetici ve öğretmenlerin mesleki deneyimleri yüksektir. 

2.  Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde bulunan uygulama oteli, atölye 

ve laboratuvar ortamları yaygın eğitimde de etkin bir şekilde kullanılmaktadır. 

3. AOTML’inde usta öğreticiler istihdam edilmektedir. Fakat sayı olarak ihtiyacı 

karşılayacak düzeyde değildir. İstihdam edilen bu usta öğreticiler öğretmenlere 

yardımcı olarak eğitim ve öğretime olumlu katkı sağlamaları beklenmektedir. 

Buna rağmen öğrencilerin becerilerinin geliştirilmesinde yeterince yardımcı 

olamamaktadırlar. 

4. Özel sektörde istihdam ederek deneyim kazanan meslek dersi öğretmenlerinin 

öğrencileri iş hayatını hazırlamada olumlu yönde katkılar sağladığı ortaya 

çıkmıştır.  

5. AOTML’lerinde çalışan öğretmenlerin verdikleri eğitime ilişkin mesleğini 

geliştirmek ve gelişen teknolojiye uyum sağlamak için seminer, kurs vb. 

uygulamalara katılımları yetersizdir.   

6. AOTML’inde öğrenim gören öğrenciler genel olarak okullarından 

memnundurlar. Ancak eğitim programlarının yetersizliği, araç-gereçleri 

yetersizliği, uygulama otelleri, atölye, laboratuar vb. yetersizliği, öğretmenlerin 

sayıca yetersizliği, öğrenim süresinin uzun olması, okul ve yöneticilerden 

kaynaklanan sorunlar, öğretmen-öğrenci ilişkileri, idareci ve öğretmenlerin 

öğrencilere karşı sert tutumları, öğrencilerin görüşlerinin dikkate alınmaması, 

yabancı dil sorunu, üniversiteye girişte bu okullardan mezun olanların önlerinin 

kapalı olması ve bölüm yetersizliği gibi konulardan da memnun değillerdir. 

7. AOTML’indeki uygulama otelleri ve atölye-laboratuvarlar esnek mekân 

kullanımına yeterince uygun değildir.   
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8. Uygulama otellerinde fiziki mekân iş akışına uygundur. Buna rağmen atölye ve 

laboratuvarlardaki fiziki mekân iş akışına uygun değildir. 

9. AOTML’lerdeki uygulama oteli, atölye ve laboratuvarların fiziki yapıları 

ihtiyacı karşılayacak nitelikte değildir.  

10. AOTML’lerindeki uygulama birimlerinin fiziki mekânın yetersizliği 

öğrencilerin istekleri dışında alan/dalı seçmelerine neden olmaktadır.  

11. AOTML’lerindeki uygulama birimlerinin fiziki yapısı okulun amaçlarına uygun, 

eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine imkân vermektedir. 

12.  AOTML’lerindeki uygulama birimlerindeki donanımlar standartlara uygundur. 

Fakat öğrenci sayısına göre ihtiyacı karşılayacak nitelikte değildir.  

13. Uygulama birimlerindeki donanımlar ile işletmelerde kullanılan donanımlar 

arasında uyumluluk bakımından bir takım eksiklikler vardır.    

14. AOTML’lerin uygulama birimlerindeki donanımların periyodik bakımlarında ve 

onarım işlerinde problemler yaşanmaktadır. 

15. AOTML’lerinin uygulama otellerindeki donanımlar öğretim programlarının 

amaçlarına uygundur. Buna karşın atölye ve laboratuvarlardaki donanımlar 

öğretim programlarının amaçlarına yeterince uygun değildir.  

16. AOTML’lerinin uygulama birimlerinde uygulanan öğretim programları turizm 

sektöründe nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasına uygundur.  

17. AOTML’lerindeki uygulama birimlerini öğrenciler süre bakımından verimli 

kullanmaktadırlar.  

18. AOTML’lerde bulunan uygulama birimleri bütün imkânları ile birlikte 

öğrencilerin yeterli ve etkin bir şekilde kullanımına sunulmaktadır.  

19. AOTML’lerindeki uygulama birimleri öğrenciler tarafından verimli bir şekilde 

kullanılmaktadır.  

20. AOTML’lerdeki uygulama birimleri yaygın eğitimde yeterince 

kullanılmamaktadır.   

21. AOTML’lerinin uygulama birimlerinde görev yapan öğretmen sayısı yeterlidir.  

 

4.2. Öneriler 

1. Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Turizm Otelcilik 

Meslek Liselerinde istihdam edilmekte olan usta öğreticilerin sayısı, okulların 

ihtiyaçları göz önüne alınarak artırılmalıdır. Usta öğreticilerin istihdamında mesleki 

yeterlilikler göz önünde bulundurulmalı istihdam edilecek bu kişilerin öğrencilerin 
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mesleki gelişimlerini tamamlamalarında onlara rehberlik edecek bilgi ve becerilerin 

yanı sıra iletişim becerileri yüksek değişim ve gelişimlere ayak uyduracak, takım ruhu 

ve ekip çalışmasına yatkın nitelikte olmalarına da özen gösterilmelidir. 

2. Araştırmada özel sektör deneyimine sahip öğretmenlerin öğrencileri iş hayatına 

hazırlamada daha başarılı oldukları ortaya çıktığı için özel sektörde deneyimli olan 

öğretmenlerin istihdam edilmesinde fayda vardır. Ayrıca araştırma kapsamına alınan 

okullarda görevli öğretmenlerin mesleki gelişimlerini tamamlamak ve gelişen 

teknolojiye ayak uydurmak için düzenlenen hizmet içi eğitim kursları, seminerler vb. 

faaliyetlere katılımlarının yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. 

Öğretmen yeterliklerinin artırılması ve söz konusu okullardan mezun olan öğrencilerin 

iş hayatının beklentilerine uygun bir nitelikte yetiştirilmesi sağlamak için işletmelerle 

okulların diyalogu artırılmalıdır. Günümüz teknolojisindeki değişim ve gelişimler göz 

önünde bulundurularak hizmet içi eğitim kurs ve seminer programları hazırlanmalıdır. 

Mümkün olduğunca fazla sayıda öğretmenin bu kurs ve seminerlere katılımı 

sağlanmalıdır.  

3. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin uygulama birimlerinin fiziki yapıları 

eğitim öğretimin gerçekleştirilmesini katılımcılar yetersiz bulunmaktadır. Bu yüzden 

söz konusu okulların fiziki yapıları kontrol edilerek ivedilikle eksikliklerinin giderilmesi 

sağlanmalıdır. Mekânın uygun olduğu okullarda ek bina vb. çalışmalar yapılarak 

okulların fiziki yapılarının eğitim öğretim faaliyetlerinin modüler programlar 

çerçevesinde uygulanabileceği bir özelliğe kavuşturulması sağlanmalıdır. 

4. Anadolu Turizm Otelcilik ve Meslek Liselerinin donanımlarının MEB tarafından 

belirlenen standartlara uygun olduğu, buna karşın öğrenci sayısına göre ihtiyacı 

karşılayacak sayıda olmadığı, işletmelerde kullanılan donanımlarla uyumlu olmadığı 

ayrıca periyodik bakım ve onarımlarının yapılmasında problemler yaşandığı ortaya 

çıkmıştır. 

Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinin donanım standartları gözden 

geçirilerek bu standartların öğrenci sayısına ve modüler öğretim programlarına göre 

yeniden oluşturulması sağlanmalıdır.  

 

Bu standartlar EARGED Başkanlığı tarafından yapılacak araştırmayla bilimsel 

olarak belirlenmelidir. Böylece öğretimin kalitesinin daha üst seviyede olmasının 

sağlanmasına yardımcı olunacaktır.  
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           EK-1 
YÖNETİCİ ANKETİ 

(Form I) 

Sayın Yönetici, 

Millî Eğitim Bakanlığı, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünün isteği 

doğrultusunda Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen  

“Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki Uygulama Birimlerinin Amacına 

Uygunluğu” konulu araştırma sizlerin değerli katkıları ile yürütülecektir. 

 Ankette yer alan sorular ile Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerindeki 

atölye, laboratuvar ve uygulama oteli gibi uygulama birimlerinin kullanım amacına ne 

derecede uygun olduğunun genel bir değerlendirmesi yapılarak uygulamada ortaya 

çıkan problemlere çözüm önerileri geliştirmeye çalışılacaktır. Bu nedenle anket 

sorularını lütfen dikkatle okuyarak doldurunuz. Gerçek görüş ve düşüncelerinizi 

yansıtan cevaplarınız yalnızca bu araştırmanın amaçları doğrultusunda kullanılacaktır.  

 İlginize şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

                     EARGED

  

BÖLÜM-1 

KİŞİSEL BİLGİLER 

Açıklama: Bu bölümde kendinize ait olan kişisel bilgileri belirtmeniz 

istenmektedir. Görüşlerinize uyan seçeneğin yanındaki parantezin içerisine çarpı (X) 

işareti koyunuz. 

1.1. Okulun adı:…………………………………………………………………….… 

1.2. Okulun bulunduğu il:………………………………………………….……….. 

1.3. Okuldaki göreviniz nedir? 

    1. (  ) Müdür 

    2. (  ) Müdür Baş Yardımcısı 

    3. (  ) Müdür Yardımcısı 

 1.4. Meslekteki kıdeminiz 

    1. (  ) 5 Yıl ve daha az 

    2. (  ) 6-10 Yıl 

    3. (  ) 11-15 Yıl 

    4. (  ) 16 Yıl ve daha fazla 

1.5. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde kaç yıldır görev yapmaktasınız  
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BÖLÜM-2 

FİZİKİ DURUM VE EĞİTİME İLİŞKİN BİLGİLER 

2.1. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki uygulama birimleri örgün eğitim  

       dışında yaygın eğitimde de kullanılıyor mu? 

1. (  ) Evet   2. (  ) Hayır 

      Cevabınız EVET ise, bir sonraki soruya cevap veriniz. 

2.2. Uygulama birimlerini yaygın eğitimde kullanıyorsanız bunların hangi meslek 

alan/dalları olduğunu belirtiniz. 

       1. (  ) Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 

     a. (  ) Mutfak    d. (  ) Bar 

 b. (  ) Servis    e. (  ) Host/Hosteslik (uçak, tren ve otobüs) 

   c. (  ) Pastacılık 

        2. (  ) Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 

     a. (  ) Ön Büro   c. (  ) Rezervasyon 

      b. (  ) Kat Hizmetleri   d. (  ) Operasyon 

        3. (  ) Eğlence Hizmetleri 

     a. (  ) Animatörlük 

   b. (  ) Çocuk Animatörlüğü 

        4. (  ) Gıda Teknolojisi 

    a. (  ) Gıda Kontrol   d. (  ) Hububat İşleme 

    b. (  ) Süt İşleme   e. (  ) Zeytin İşleme 

  c. (  ) Sebze ve Meyve İşleme f. (  ) Çay Üretimi ve İşleme 

         5. (  ) Diğer ………………………………………….. 
2.3. Uygulama birimlerinde çalışan sözleşmeli veya kadrolu usta öğreticiler var mı? 

       1. (  ) Evet    2. (  ) Hayır 

       Cevabınız EVET ise bir sonraki soruya cevap veriniz. 

2.4. Okulunuzdaki uygulama birimlerinde çalışan usta öğreticiler eğitim ve öğretimde 

ne derecede yeterlidir? 

       1. (  ) Çok     4. (  ) Çok az 

       2. (  ) Oldukça    5. (  ) Hiç 

       3. (  ) Kısmen 
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Açıklama: “Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki Uygulama 

Birimlerinin (atölye, laboratuvar, uygulama oteli vb.) Amacına Uygunluğu” 

değerlendirilmesine yönelik görüşlerinize uygun seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz. 

Lütfen her madde için bir seçenek işaretleyiniz.  

Sorularla ilgili dereceleme ölçekleri; 

 Çok  :  “Tamamen kabul edilir” 
 Oldukça :  “Çoğunlukla kabul edilir” 
 Kısmen :  “Kabul edilebilir” 
 Çok az :  “Kabul edilebilir seviyenin altında” 
 Hiç  :  “Kabul edilemez” görüşlerini ifade etmektedir. 

 

 

Not: Bu bölümde “uygulama oteli” ve “atölye ve laboratuar”la ilgili görüşler 
ayrı ayrı belirtilecektir. 

UYGULAMA OTELİ 
ATÖLYE VE 

LABORATUVAR 

ÖLÇÜTLER ÖLÇÜTLER 
 

FİZİKİ DURUMA İLİŞKİN 

BİLGİLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.5. Okulun fiziki yapısı, okulun 

amaçlarına uygun eğitim ve 

öğretim faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesine imkân 

vermektedir. 

 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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UYGULAMA OTELİ 
ATÖLYE VE 

LABORATUVAR 

ÖLÇÜTLER ÖLÇÜTLER 
 

FİZİKİ DURUMA İLİŞKİN 

BİLGİLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.6. Uygulama birimleri farklı 

amaçlarda kullanılmaya 

uygundur  (Esnek mekân 

kullanımı). 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.7. Uygulama birimlerinde 

fiziki mekânın iş akışına 

uygunluğu yeterlidir. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.8. Okulun fiziki yapısı, 

okuldaki alan/dallara göre 

uygulamalı eğitim ve 

öğretim faaliyetlerinin  

gerçekleştirilmesi için 

yeterlidir. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.9. Uygulama birimlerinde 

bulunan donanımlar, 

standartlarına göre 

oluşturulmuştur. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.10. Uygulama birimlerinde 

bulunan donanımlar, 

öğrenci sayısına göre 

yeterlidir. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.11. Uygulama birimlerinde 

bulunan donanımların 

bakımları belli aralıklarla 

düzenli olarak 

yapılmaktadır.  

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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UYGULAMA OTELİ 
ATÖLYE VE 

LABORATUVAR 

ÖLÇÜTLER ÖLÇÜTLER 

 

 

FİZİKİ DURUMA 

İLİŞKİN BİLGİLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.12. Uygulama 

birimlerindeki 

donanımlarda bir 

problem yaşandığında 

yeterli ve zamanında 

teknik destek 

alınmaktadır. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.13. Uygulama birimlerinde 

bulunan donanımlar, 

öğretim programlarının 

amaçlarına uygundur. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.14. Uygulama birimlerinde 

bulunan donanımlar, 

işletmelerde kullanılan 

donanımlarla 

uyumludur. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.15. Uygulama 

birimlerindeki fiziki 

yapı, modüler öğretim 

yapılması için yeterlidir. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.16. Öğrenciler uygulama 

birimlerini etkin 

kullanmaktadırlar. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.17. Öğrenciler uygulama 

birimlerini yeterli 

sürede 

kullanabilmektedirler. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.18. Uygulama birimleri, 

hem örgün eğitim hem 

de yaygın eğitimde 

kullanılmaktadır. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 



77 
 

 

UYGULAMA OTELİ 
ATÖLYE VE 

LABORATUVAR 

ÖLÇÜTLER ÖLÇÜTLER 

 

 

FİZİKİ DURUMA İLİŞKİN 

BİLGİLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.19. Meslek derslerinde 

uygulanan öğretim 

programları, turizm 

sektörünün nitelikli insan 

gücü ihtiyacını 

karşılamaya uygundur. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.20. Okulun uygulama 

birimlerinde çalıştırılan 

usta öğreticiler ihtiyacı 

karşılamaktadır. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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UYGULAMA OTELİ 
ATÖLYE VE 

LABORATUVAR 

ÖLÇÜTLER ÖLÇÜTLER 

 

 

 

 

EĞİTİME İLİŞKİN 

BİLGİLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.21. Öğrenciler uygulama 

birimlerindeki fiziki 

mekânın yetersizliğinden 

dolayı, istekleri dışındaki 

alan/dallara 

yönlendirilmektedir. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.22. Öğrenciler uygulama 

birimlerindeki öğretim 

materyallerini verimli 

kullanmaktadır. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.23. Uygulama birimlerinde 

çalıştırılan usta öğreticiler, 

öğrencilerin mesleki 

becerileri kazanmasına 

yardımcı olmaktadır. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

BÖLÜM – III 

 

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

 

Bu anket formunda yer almayan ancak, meslek dersi öğretmenlerinin yeterliliklerinin iş 

piyasasının şartlarına uygunluğuna ilişkin görüş ve önerileriniz varsa lütfen yazınız. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………. 
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           EK-2 

ÖĞRETMEN ANKETİ 

(Form II) 

 

Sayın Öğretmen, 

Millî Eğitim Bakanlığı, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünün isteği 

doğrultusunda Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 

“Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki Uygulama Birimlerinin Amacına 

Uygunluğu” konulu araştırma sizlerin değerli katkıları ile yürütülecektir. 

 Ankette yer alan sorular ile Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerindeki 

atölye, laboratuvar ve uygulama oteli gibi uygulama birimlerinin kullanım amacına ne 

derecede uygun olduğunun genel bir değerlendirmesi yapılarak uygulamada ortaya 

çıkan problemlere çözüm önerileri geliştirmeye çalışılacaktır. Bu nedenle anket 

sorularını lütfen dikkatle okuyarak doldurunuz. Gerçek görüş ve düşüncelerinizi 

yansıtan cevaplarınız yalnızca bu araştırmanın amaçları doğrultusunda kullanılacaktır.  

 İlginize şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

                             

EARGED  

BÖLÜM-1 

KİŞİSEL BİLGİLER 

 

Açıklama: Bu bölümde kendinize ait olan kişisel bilgileri belirtmeniz 

istenmektedir. Görüşlerinize uyan seçeneğin yanındaki parantezin içerisine çarpı (X) 

işareti koyunuz. 

1.1. Okulunuzun  

adı:…………………………………………………………………….… 

1.2. Okulunuzun bulunduğu il:………………………………………………….……….. 

1.3. Mezun olduğunuz okul ve bölüm nedir?................................. 

1.4. Öğretmenlikte mesleki kıdeminiz 

      1. (  ) 5 yıl ve daha az 

      2. (  ) 6-10 yıl 

      3. (  ) 11-15 yıl 

      4. (  ) 16 yıl daha fazla  

1.5. Okuldaki göreviniz  
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     1. (  ) Bölüm, atölye veya laboratuvar şefi 

     2. (  ) Meslek dersi öğretmeni  

     3. (  ) Diğer ( Lütfen belirtiniz) ………………………   

1.6. Eğitimini verdiğiniz meslek alanı nedir? 

  1. (  ) Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 

     a. (  ) Mutfak 

 b. (  ) Servis 

 c. (  ) Pastacılık 

 d. (  ) Bar 

 e. (  ) Host/Hosteslik (uçak, tren ve otobüs) 

    2. (  ) Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 

     a. (  ) Ön Büro 

     b. (  ) Kat Hizmetleri 

     c. (  ) Rezervasyon 

     d. (  ) Operasyon 

    3. (  ) Eğlence Hizmetleri 

     a. (  ) Animatörlük 

   b. (  ) Çocuk Animatörlüğü 

  4. (  ) Gıda Teknolojisi 

   a. (  ) Gıda Kontrol 

   b. (  ) Süt İşleme 

   c. (  ) Sebze ve Meyve İşleme 

   d.(  ) Hububat İşleme 

   e. (  ) Zeytin İşleme 

   f. (  ) Çay Üretimi ve İşleme 

1.7. Özel sektörde mesleki deneyiminiz var mı? 

      1. (  ) Evet (lütfen süresini belirtiniz)  

      2. (  ) Hayır   

1.8. Eğitim verdiğiniz alan/dala ilişkin özel sektörde herhangi bir eğitim aldınız mı? 

       1. (  ) Evet   

       2. (  ) Hayır   
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BÖLÜM-2 

FİZİKİ DURUM VE EĞİTİME İLİŞKİN BİLGİLER 

Açıklama: “Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki Uygulama 

Birimlerinin (atölye, laboratuvar, uygulama oteli vb.) Amacına Uygunluğu” 

değerlendirilmesine yönelik görüşlerinize uygun seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz. 

Lütfen her madde için bir seçenek işaretleyiniz.  

Sorularla ilgili dereceleme ölçekleri; 

 Çok  :  “Tamamen kabul edilir” 
 Oldukça :  “Çoğunlukla kabul edilir” 
 Kısmen :  “Kabul edilebilir” 
 Çok az :  “Kabul edilebilir seviyenin altında” 
 Hiç  :  “Kabul edilemez” görüşlerini ifade etmektedir. 

 

Not: Bu bölümde “uygulama oteli” ve “atölye ve laboratuar”la ilgili görüşler 
ayrı ayrı belirtilecektir. 

UYGULAMA OTELİ 
ATÖLYE VE 

LABORATUVAR 

ÖLÇÜTLER ÖLÇÜTLER 

 

 

FİZİKİ DURUMA 

İLİŞKİN BİLGİLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.1. Uygulama birimleri 

farklı amaçlarda 

kullanılmaya 

uygundur  (Esnek 

mekân kullanımı). 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.2. Uygulama 

birimlerinde fiziki 

mekânın iş akışına 

uygunluğu yeterlidir. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.3. Okulun fiziki yapısı, 

okuldaki alan/dallara 

göre uygulamalı 

eğitim ve öğretim 

faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi 

için yeterlidir. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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UYGULAMA OTELİ 
ATÖLYE VE 

LABORATUVAR 

ÖLÇÜTLER ÖLÇÜTLER 

 

 

FİZİKİ DURUMA 

İLİŞKİN BİLGİLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.4. Uygulama 

birimlerinde bulunan 

donanımlar, 

standartlarına göre 

oluşturulmuştur. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.5. Uygulama 

birimlerinde bulunan 

donanımlar, öğrenci 

sayısına göre 

yeterlidir. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.6. Uygulama 

birimlerinde bulunan 

donanımların 

bakımları belli 

aralıklarla düzenli 

olarak yapılmaktadır. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.7. Uygulama 

birimlerindeki 

donanımlarda bir 

problem 

yaşandığında yeterli 

ve zamanında teknik 

destek alınmaktadır. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.8. Uygulama 

birimlerinde bulunan 

donanımlar, öğretim 

programlarının 

amaçlarına 

uygundur. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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UYGULAMA OTELİ 
ATÖLYE VE 

LABORATUVAR 

ÖLÇÜTLER ÖLÇÜTLER 

 

 

FİZİKİ DURUMA 

İLİŞKİN BİLGİLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.9. Uygulama 

birimlerinde bulunan 

donanımlar, 

işletmelerde 

kullanılan 

donanımlarla 

uyumludur. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.10. Uygulama 

birimlerindeki 

donanımlar, 

öğrencilerin 

kullanımına 

sunulmaktadır. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.11. Uygulama 

birimlerindeki fiziki 

yapı, modüler 

öğretim yapılması 

için yeterlidir. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.12. Öğrenciler uygulama 

birimlerini etkin 

kullanmaktadırlar. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.13. Öğrenciler uygulama 

birimlerini yeterli 

sürede 

kullanabilmektedirler. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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UYGULAMA OTELİ 
ATÖLYE VE 

LABORATUVAR 

ÖLÇÜTLER ÖLÇÜTLER 

 

 

FİZİKİ DURUMA 

İLİŞKİN BİLGİLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.14. Uygulama birimleri, 

hem örgün eğitim 

hem de yaygın 

eğitimde 

kullanılmaktadır. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

 

 

(  ) 

 

 

2.15. Okulun uygulama 

birimlerinde 

çalıştırılan usta 

öğreticiler ihtiyacı 

karşılamaktadır. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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UYGULAMA OTELİ 
ATÖLYE VE 

LABORATUVAR 

ÖLÇÜTLER ÖLÇÜTLER 

 

 

EĞİTİME İLİŞKİN 

BİLGİLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.16. Mesleğinizde 

gelişmek ve gelişen 

teknolojiye uyum 

sağlamak için 

seminer, kurs vb. 

uygulamalara 

katılmanız gereklidir. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.17. Öğrenciler uygulama 

birimlerindeki 

öğretim 

materyallerini verimli 

kullanmaktadır. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.18. Uygulama 

birimlerinde 

çalıştırılan usta 

öğreticiler, 

öğrencilerin mesleki 

becerileri 

kazanmasına 

yardımcı olmaktadır. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.19. Meslek derslerinde 

uygulanan öğretim 

programları, turizm 

sektörünün nitelikli 

insan gücü ihtiyacını 

karşılamaya 

uygundur. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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BÖLÜM-3  

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

 

Açıklama: Bu bölüme, “Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki Uygulama 

Birimlerinin Amacına Uygunluğu” ile ilgili ankette yer almayan görüş ve önerileriniz 

varsa lütfen yazınız. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………    
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           EK-3 

ÖĞRENCİ ANKETİ 

(Form III) 

 

Sayın Öğrenci, 

Millî Eğitim Bakanlığı, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünün isteği 

doğrultusunda Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen  

“Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki Uygulama Birimlerinin Amacına 

Uygunluğu” konulu araştırma sizlerin değerli katkıları ile yürütülecektir. 

 Ankette yer alan sorular ile Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerindeki 

atölye, laboratuvar ve uygulama oteli gibi uygulama birimlerinin kullanım amacına ne 

derecede uygun olduğunun genel bir değerlendirmesi yapılarak uygulamada ortaya 

çıkan problemlere çözüm önerileri geliştirmeye çalışılacaktır. Bu nedenle anket 

sorularını lütfen dikkatle okuyarak doldurunuz. Gerçek görüş ve düşüncelerinizi 

yansıtan cevaplarınız yalnızca bu araştırmanın amaçları doğrultusunda kullanılacaktır.  

 İlginize şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

        

                           EARGED  

BÖLÜM-1 

KİŞİSEL BİLGİLER 

  

Açıklama: Bu bölümde kendinize ait olan kişisel bilgileri belirtmeniz 

istenmektedir. Görüşlerinize uyan seçeneğin yanındaki parantezin içerisine çarpı (X) 

işareti koyunuz. 

1.1. Okulunuzun adı: ………………….. 

1.2. Okulunuzun bulunduğu il: …………………. 

1.3. Öğrenim gördüğünüz sınıf 

1. (  ) 10. Sınıf 

2. (  ) 11. Sınıf 

1.4. Öğrenim gördüğünüz meslek alanı nedir? 

    1.(  ) Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 

     a. (  ) Mutfak 

 b. (  ) Servis 

 c. (  ) Pastacılık 
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 d. (  ) Bar 

 e. (  ) Host/Hosteslik (uçak, tren ve otobüs) 

    2. (  ) Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 

     a. (  ) Ön Büro 

     b. (  ) Kat Hizmetleri 

      c. (  ) Rezervasyon 

     d. (  ) Operasyon 

    3. (  ) Eğlence Hizmetleri 

     a.(  ) Animatörlük 

   b.(  ) Çocuk Animatörlüğü 

  4. (  ) Gıda Teknolojisi 

   a. (  ) Gıda Kontrol 

   b. (  ) Süt İşleme 

   c. (  ) Sebze ve Meyve İşleme 

   d. (  ) Hububat İşleme 

   e. (  ) Zeytin İşleme 

   f. (  ) Çay Üretimi ve İşleme 

 

1.5. Okulunuzu çevrenize tavsiye eder misiniz?  

       1. (  )  Evet    2. (  )  Hayır 

       Soru 1.5. ye cevabınız HAYIR ise soru 1.6’ya geçiniz. 

1.6. Okulunuzu başkalarına tavsiye etmemenizin sizce en önemli nedeni 

aşağıdakilerden hangisidir? (Yalnızca bir seçenek işaretleyiniz) 

       1. (  ) Eğitim programlarının yetersizliği 

       2. (  ) Araç gereçlerin yetersizliği 

       3. (  )  Uygulama otelleri, atölye, laboratuar vb. yetersizliği 

       4. (  ) Öğretmenlerin sayıca yetersizliği 

       5. (  ) Öğrenim süresinin uzun olması 

       6. (  ) Diğer ( Lütfen belirtiniz) ………………………… 
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BÖLÜM-2 

FİZİKİ DURUM VE EĞİTİME İLİŞKİN BİLGİLER 

Açıklama: “Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki Uygulama 

Birimlerinin (atölye, laboratuvar, uygulama oteli vb.) Amacına Uygunluğu” 

değerlendirilmesine yönelik görüşlerinize uygun seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz. 

Lütfen her madde için bir seçenek işaretleyiniz.  

Sorularla ilgili dereceleme ölçekleri; 

 Çok  :  “Tamamen kabul edilir” 
 Oldukça :  “Çoğunlukla kabul edilir” 
 Kısmen :  “Kabul edilebilir” 
 Çok az :  “Kabul edilebilir seviyenin altında” 
 Hiç  :  “Kabul edilemez” görüşlerini ifade etmektedir. 

 

Not: Bu bölümde “uygulama oteli” ve “atölye ve laboratuar”la ilgili görüşler   
ayrı ayrı belirtilecektir. 

UYGULAMA OTELİ 
ATÖLYE VE 

LABORATUVAR 

ÖLÇÜTLER ÖLÇÜTLER 

 

 

FİZİKİ DURUMA 

İLİŞKİN BİLGİLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.1. Uygulama birimleri 

farklı amaçlarda 

kullanılmaya 

uygundur  (Esnek 

mekân kullanımı). 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.2. Uygulama 

birimlerinde fiziki 

mekânın iş akışına 

uygunluğu yeterlidir. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.3. Okulun fiziki yapısı, 

okuldaki alan/dallara 

göre uygulamalı 

eğitim ve öğretim 

faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi için 

yeterlidir. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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UYGULAMA OTELİ 
ATÖLYE VE 

LABORATUVAR 

ÖLÇÜTLER ÖLÇÜTLER 

 

 

FİZİKİ DURUMA 

İLİŞKİN BİLGİLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.4. Uygulama 

birimlerinde bulunan 

donanımlar, 

standartlarına göre 

oluşturulmuştur. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.5. Uygulama 

birimlerinde bulunan 

donanımlar, öğrenci 

sayısına göre 

yeterlidir. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.6. Uygulama 

birimlerinde bulunan 

donanımların 

bakımları belli 

aralıklarla düzenli 

olarak yapılmaktadır. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.7. Uygulama 

birimlerindeki 

donanımlarda bir 

problem yaşandığında 

yeterli ve zamanında 

teknik destek 

alınmaktadır. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.8. Uygulama 

birimlerinde bulunan 

donanımlar, öğretim 

programlarının 

amaçlarına uygundur. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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UYGULAMA OTELİ 
ATÖLYE VE 

LABORATUVAR 

ÖLÇÜTLER ÖLÇÜTLER 

 

 

FİZİKİ DURUMA 

İLİŞKİN BİLGİLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.9. Uygulama 

birimlerinde bulunan 

donanımlar, 

işletmelerde 

kullanılan 

donanımlarla 

uyumludur. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.10. Uygulama 

birimlerindeki 

donanımlar, 

öğrencilerin 

kullanımına 

sunulmaktadır. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.11. Uygulama 

birimlerindeki fiziki 

yapı, modüler öğretim 

yapılması için 

yeterlidir. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.12. Öğrenciler uygulama 

birimlerini etkin 

kullanmaktadırlar. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.13. Meslek derslerinde 

uygulanan öğretim 

programları, turizm 

sektörünün nitelikli 

insan gücü ihtiyacını 

karşılamaya 

uygundur. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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UYGULAMA OTELİ 
ATÖLYE VE 

LABORATUVAR 

ÖLÇÜTLER ÖLÇÜTLER 

 

 

EĞİTİME İLİŞKİN 

BİLGİLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.14. Öğrenciler uygulama 

birimlerindeki fiziki 

mekânın 

yetersizliğinden 

dolayı, istekleri 

dışında alan/dallara 

yönlendirilmektedir. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.15. Uygulama 

birimlerinde derslere 

giren öğretmen sayısı 

yeterlidir. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.16. Öğrenciler uygulama 

birimlerindeki 

öğretim 

materyallerini verimli 

kullanmaktadır. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.17. Uygulama 

birimlerinde 

çalıştırılan usta 

öğreticiler 

öğrencilerin mesleki 

becerileri 

kazanmasına 

yardımcı olmaktadır. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



94 
 

BÖLÜM-3 

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

 

Açıklama: Bu bölüme, “Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki Uygulama 

Birimlerinin Amacına Uygunluğu” ile ilgili ankette yer almayan görüş ve önerileriniz 

varsa lütfen yazınız. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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           EK-4 
 
Sayı : B.08.0.EGD.0.33.12.00-05/      …/…/2008 
Konu : Anket Uygulaması 

                                                    
                                                      D O S Y A 
 

 
Hızla gelişen turizm sektörünün ekonomiye katkısının sürekli artış göstermesi, turizm 

sektöründe ülkeler arası rekabeti de beraberinde getirmektedir. Bu artan rekabet ortamında var 

olabilmenin temel taşlarından biri de nitelikli insan gücüdür. Nitelikli insan gücünün 

yetiştirilmesi ise kaliteli bir turizm eğitimi ile mümkün olacaktır. 

 

Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde öğrenim gören veya mezun olan 

öğrenciler, yabancı dil bilgisinin yanı sıra turizm işletmelerinde yoğun bir biçimde uygulamaya 

tabi tutuldukları için iş hayatında aranan elemanlardır. Ancak okulların uygulama birimlerinin 

alt yapılarının ne kadar yeterli olduğu ve amacına uygun kullanılması durumlarının bilinmesine 

ihtiyaç vardır. Bu nedenle okul müdürü ve müdür yardımcılarının (yönetici), öğretmen ve 

öğrencilerin görüşlerini almak üzere Başkanlığımız tarafından “Anadolu Otelcilik ve Turizm 

Meslek Liselerindeki Uygulama Birimlerinin Amacına Uygunluğunun Değerlendirilmesi” 

konulu bir araştırma başlatılmıştır. 

 
Araştırmaya temel teşkil edecek verilerin elde edilmesi amacıyla EK-1’de yer alan  okul 

müdürü-müdür yardımcısı (yönetici), meslek dersi öğretmenleri ve öğrencilere yönelik anket 
formlarının EK-2’deki örneklem kapsamındaki il ve okul sayıları dikkate alınarak 
çoğaltılmasına ve Ek-3’deki Yönerge çerçevesinde uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 
 Söz konusu uygulamaların ilinizde yapılarak sonuçlarının 24 / 11 / 2008 tarihine kadar 

Başkanlığımıza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.  
 
       Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR 

                                                                  Bakan a. 
                                                                    Daire Başkanı 

 
DAĞITIM: 
Adana, Ankara, Afyon, Antalya, Bartın, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir,  
Kars, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Şanlı Urfa, Tekirdağ,  
Trabzon Valilikleri 
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü) 
 
EKLER: 
1-  Anket Formu (3 adet) 
2-  Örneklem Kapsamındaki İl ve Okul Sayıları 
3- Anket Uygulama Yönergesi 
 
…/…/2008 Arş.Koord. : A: AYTAŞ 
…/…/2008 Şb.Md.V.    : Dr. S.T. BAŞARAN 
…/…/2008 Bşk. Yrd.    : A.İPLİKCİ 



96 
 

Sayı : B.08.0.EGD.0.33.12.00-05/      …/…/2008 
Konu : Anket Uygulaması 

                                                    
………………..VALİLİĞİNE 
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü) 

 
Hızla gelişen turizm sektörünün ekonomiye katkısının sürekli artış göstermesi, turizm 

sektöründe ülkeler arası rekabeti de beraberinde getirmektedir. Bu artan rekabet ortamında var 

olabilmenin temel taşlarından biri de nitelikli insan gücüdür. Nitelikli insan gücünün 

yetiştirilmesi ise kaliteli bir turizm eğitimi ile mümkün olacaktır. 

 

Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde öğrenim gören veya mezun olan 

öğrenciler, yabancı dil bilgisinin yanı sıra turizm işletmelerinde yoğun bir biçimde uygulamaya 

tabi tutuldukları için iş hayatında aranan elemanlardır. Ancak okulların uygulama birimlerinin 

alt yapılarının ne kadar yeterli olduğu ve amacına uygun kullanılması durumlarının bilinmesine 

ihtiyaç vardır. Bu nedenle okul müdürü ve müdür yardımcılarının (yönetici), öğretmen ve 

öğrencilerin görüşlerini almak üzere Başkanlığımız tarafından “Anadolu Otelcilik ve Turizm 

Meslek Liselerindeki Uygulama Birimlerinin Amacına Uygunluğunun Değerlendirilmesi” 

konulu bir araştırma başlatılmıştır. 

 
Araştırmaya temel teşkil edecek verilerin elde edilmesi amacıyla EK-1’de yer alan okul 

müdürü-müdür yardımcısı (yönetici), meslek dersi öğretmenleri ve öğrencilere yönelik anket 
formlarının EK-2’deki örneklem kapsamındaki il ve okul sayıları dikkate alınarak 
çoğaltılmasına ve Ek-3’deki Yönerge çerçevesinde uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 
 Söz konusu uygulamaların ilinizde yapılarak sonuçlarının 24 / 11 / 2008 tarihine kadar 

Başkanlığımıza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.  
 

 
 
 

       Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR 
                                                                   Bakan a. 

                                                                       Daire Başkanı 
 
 
 
 
DAĞITIM: 
Adana, Ankara, Afyon, Antalya, Bartın, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir,  
Kars, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Şanlı Urfa, Tekirdağ,  
Trabzon Valilikleri 
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü) 
 
EKLER: 
1-  Anket Formu (3 adet) 
2-  Örneklem Kapsamındaki İl ve Okul Sayıları 
3- Anket Uygulama Yönergesi 
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          EK-5

 ANKET UYGULAMA YÖNERGESİ 

Bu araştırmanın temel amacı, Turizm ve Ticaret Öğretimi Genel Müdürlüğüne 

bağlı Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki uygulama birimlerinin (atölye, 

laboratuvar, uygulama oteli vb.) kullanım amacına ne derecede uygun olduğunun genel 

bir değerlendirmesini yaparak, uygulamada ortaya çıkan problemlere çözüm önerileri 

geliştirmektir. 

Araştırmada, örneklem kapsamına alınan Anadolu otelcilik ve turizm meslek 

liselerindeki yöneticilere (müdür, müdür yardımcıları) Form - I Yönetici Anketi, meslek 

dersi öğretmenlerine Form - II Öğretmen Anketi ve bu okulların 10. ve 11. sınıflarında 

öğrenim gören öğrencilere Form - III Öğrenci Anketi uygulaması yapılacaktır. 

Araştırmada anketlerin illerdeki ilgili okullara gönderilmesi ve sonuçların 

Başkanlığımıza gönderilmesinden birinci derecede il milli eğitim müdürlükleri 

sorumludur. Anketlerin okullarda uygulanmasından ve sonuçlarının il milli eğitim 

müdürlüklerine teslim edilmesinden araştırma kapsamına alınan okul müdürleri 

sorumludur. 

Anket Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar: 

1. Milli eğitim müdürlükleri Ek–2’de belirtilen sayıda okulu araştırma 

kapsamına seçeceklerdir. 

2. EARGED tarafından il millî eğitim müdürlüklerine gönderilen Ek-1’deki 

anket formları (I,II,III) araştırma kapsamına alınan okul müdürlüklerine, 

çoğaltarak uygulanmak üzere teslim edilecektir. 

Okul müdürlükleri; 

a.  Kendilerine verilen anket formlarını Ek.2 tabloda belirtilen sayıda 

yönetici, öğretmen ve öğrencilere uygulamak üzere çoğaltacaklardır. 

b. Yönetici anketini, okuldaki bütün yöneticilere uygulayacaklardır. 

c. Öğretmen anketini, sadece okuldaki yiyecek ve içecek hizmetleri, 

konaklama ve seyahat hizmetleri, eğlence hizmetleri ve gıda teknolojisi 

alan/daldaki bütün meslek dersi öğretmenlerine uygulayacaklardır. 

d. Öğrenci anketi uygulanacak şubeleri, random (rastgele) yöntemi  ile 

belirleyeceklerdir.  
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e. Belirlenen öğrenci sayısına ulaşıncaya kadar şubeleri random yöntemi ile 

seçmeye devam edeceklerdir. 

f. Anketlerin belirlenen esaslar çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak 

doldurulmasına özen göstereceklerdir. 

g. Anketlerin doldurulmasında anketlerde yer alan açıklamalara dikkat  

edeceklerdir. 

h. Uygulanan anketler için tutanak hazırlayacaklardır. 

i. Anketlerin uygulaması bittikten sonra il millî eğitim müdürlüklerine 

tutanakla birlikte teslim edeceklerdir. 

 

3. İl millî eğitim müdürlükleri, okullardan gelen anket formlarının ve 

tutanakların Başkanlığımıza belirtilen tarihte ulaşmasını sağlayacaklardır. 
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EK-6 

ÖRNEKLEM KAPSAMINDA ANKET UYGULANACAK İLLER VE  

ANKET SAYILARI 
Anket 

Uygulanacak 
Öğrenci 
Sayısı Coğrafi Bölgeler ve İller Uygulamaya Katılan Okullar 

10. 
Sınıf 

11. 
Sınıf 

Ankara 
 

Ankara Anadolu Otelcilik ve Tur.Mes.Lisesi 

 

60 60 

İç Anadolu 
Bölgesi 

Nevşehir 
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 

 
30 30 

İstanbul 
Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Mes.Lisesi 

 
90 90 

Edirne 
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 

 
30 30 Marmara  

Bölgesi 

Tekirdağ 
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 

 
30 30 

Antalya 
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 

 
30 30 

Adana 
Ceyhan Biliciler Anadolu Otelcilik ve Turizm 

Meslek Lisesi 

 

30 30 Akdeniz 
Bölgesi 

Mersin 
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 

 
30 30 

İzmir 
Çeşme And.Ot.ve Tur.Mes.Lis ve And.Aşç.M.L. 

 
50 50 

Muğla 
And.Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 

 
30 30 

Denizli 
Akköy Anadolu Otelcilik ve Tur.Mes. Lisesi 

 
30 30 Ege Bölgesi 

Afyon 
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 

 30 30 

 

Karadeniz 
Bölgesi 

Bartın 
Amasra Anadolu Otelcilik ve Tur. Meslek Lisesi 

 
30 30 
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Güney D.A. 
Bölgesi 

Şanlı Urfa 
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 

 
30 30 

Doğu A. 
Bölgesi 

Kars 
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 

 
30 30 

Toplam 18 18 650 650 
 

 

 

 

UYGULANACAK ANKET SAYILARI TESPİT YÖNTEMİ 

ANKET UYGULANACAK 

HEDEF KİTLE 
ANKET TÜRÜ VE SAYISI 

Yöneticiler (Okul Müdürü ve 

Müdür Yardımcıları) 

Araştırma kapsamına alınan okullardaki müdür ve 

yardımcılarının tamamına uygulanacaktır.  

Meslek dersi öğretmenleri 

Araştırma kapsamına alınan okullardaki yiyecek ve içecek 

hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri, eğlence 

hizmetleri ve gıda teknolojisi alan/dal meslek dersi meslek 

öğretmenlerinin tamamına uygulanacaktır. 

Öğrenci Anketi  

Anket uygulanacak iller ve anket sayıları tablosunda yer alan 

sayıda öğrenci anketi, Tabloda belirtilen sayıdaki 10. ve 11. 

sınıflarında öğrencilere öğretimi yapılan meslek alanlarına 

göre eşit olarak dağıtılarak uygulanacaktır. 
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Anket Uygulama Tutanağı 

Anket Uygulanan Okul Adı 
 

Anket Uygulanan Hedef Kitle 
Uygulanan Anket Sayısı 

Yönetici Anketi ( Form-I) 

Okulun Yöneticileri 

(Müdür, Müdür Yardımcıları) 

 

 

 

Öğretmen Anketi ( Form-II) 

Öğretmenler 

 (Meslek Dersi Öğretmenleri)  

 

 

 

Öğrenci Anketi (Form-III) 

Öğrenciler (10. Sınıf) 

 

Öğrenci Anketi (Form-III) 

Öğrenciler (11. Sınıf) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


	 
	Sunuş
	BİRİNCİ BÖLÜM
	İKİNCİ BÖLÜM 
	YÖNTEM
	 Bu bölümde, araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama araçları, veri kaynakları, verilerin toplanması ve araştırmada kullanılan istatistiksel teknikler açıklanmaktadır. 
	2.1. Araştırmanın Deseni 
	MEB, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde bulunan uygulama birimlerinin amacına uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu araştırma betimsel niteliktedir.
	2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
	 Araştırmanın biri diğerinden bağımsız üç ayrı evreni bulunmaktadır.  Araştırmanın birinci evrenini TTÖGM bağlı orta öğretim kurumlarından Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde görev yapmakta olan yöneticiler, ikinci evrenini söz konusu okulların yiyecek ve içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri, eğlence hizmetleri ve gıda teknolojisi meslek alanlarında görev yapan meslek dersi öğretmenleri,  üçüncü evrenini ise bu alanlarda öğrenim görmekte olan 10. ve 11. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu okulların 9. sınıfındaki eğitim programı tüm genel, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi ortaktır.  9. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirleyerek 10. sınıftan itibaren seçtiği alanda eğitim-öğretime başlar. 12. sınıfta ise diplomaya götüren mesleki yeterlikleri kazandırılmasını içeren dersler yer almaktadır. Bu yüzden 9. ve 12. sınıf öğrencileri araştırmada kapsam dışı tutulmuştur.
	Tablo 2.1: Devamı
	Kaynak: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı verileri 
	Tablo 2.1’de görüldüğü üzere Türkiye genelinde 62 ilde bulunan AOTML’rinin sayısı 99’dur. Yıllara göre okul sayılarında da orantılı olarak artış olmaktadır. Bu okullarda 276 yönetici (müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı) görev yapmaktadır. Söz konusu okullardaki meslek dersi öğretmenlerinin sayısı 753 olup, bu okullarda öğrenim gören 10. ve 11. sınıf öğrencilerin toplam sayısı ise 14.852’dir.
	Bu araştırmanın çalışma evrenine, Tablo 2.2’de yer alan 18 ildeki AOTML’sinde görevli 147 yönetici, bu okulların yiyecek ve içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri, eğlence hizmetleri ve gıda teknolojisi alan/dalında görevli 447 meslek dersi öğretmeni ile 10. ve 11. sınıflarda öğrenim gören 8905 öğrenci oluşturmuştur. Bu illerin seçilmesinde bulunmuş oldukları coğrafi bölge, sosyo ekonomik düzeyi ve araştırma kapsamına alınan alan/dal programları göz önünde tutulmuştur.
	Tablo 2.3’deki örneklem tablosunda görüldüğü üzere; araştırmada örneklem kapsamına alınan illerdeki okullarda öğrenim gören 10. ve 11. sınıf öğrenci sayıları baz alınarak 18 ildeki 18 okulda 650’si 10. sınıf, 650’si de 11. sınıf olmak üzere toplam 1300 öğrenciye anket uygulanmıştır.
	Örneklem kapsamına alınan 18 AOTML’sinde bulunan yönetici ve meslek dersi öğretmenlerinin sayısı bilinmediğinden, yönetici ve meslek dersi öğretmenlerinin tamamı örneklem kapsamına alınmıştır. Bu yüzden 18 okuldaki bütün müdür ve müdür yardımcılarına yönetici anketi uygulanmıştır. Öğretmen anketleri ise 18 okulda bulunan yiyecek ve içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri, eğlence hizmetleri ve gıda teknolojisi alan/daldaki bütün meslek dersi öğretmenlerine uygulanmıştır. 
	 Araştırmada örneklem kapsamına alınan illerde yapılan anket toplam 74 yöneticiye ve 141 meslek dersi öğretmenine uygulanmıştır. Araştırmada örneklem kapsamına alınan 1300 öğrenciye anket uygulanmış olup, uygulanarak geri dönen anket sayısı 1242’dir. Geri dönen anket sayısının örneklem kapsamına alınan öğrenci sayısına oranı yüzde 95,3’dür. 
	2.3. Veri Toplama Araçları ve Geliştirilmesi 
	ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
	3.1.2.Yönetici ve Öğretmenlerin Görevlerine Dağılımı
	3.1.3. Yönetici ve Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre Dağılımı
	3.1.4. Uygulama Birimlerinin Örgün Eğitim Dışında Kullanılmasına Yönelik Bulgular 
	3.1.5.Uygulama Birimlerinde Sözleşmeli veya Kadrolu Usta Öğreticilerin Çalıştırılması Durumu
	3.1.6. Öğretmenlerin Özel Sektör Deneyimi 
	3.1.7. Öğretmenlerin Alanlarında Özel Sektörde Eğitim Alması


	KAYNAKÇA
	 
	EKLER

