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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 
 

Otomotiv sektörü, ekonomiye katkısı ve diğer sektörlere öncülük etmesi 

açısından en önemli sektörlerden birisidir. Otomotiv sanayi, tüm sanayileşmiş ülkelerde 

ekonominin lokomotifi olarak kabul edilmektedir. Bunun sebebi, demir- çelik, 

petrokimya, elektrik-elektronik gibi sektörlerle yakından ilişkili olmasıdır. Bu nedenle 

sektördeki değişimler ekonominin tümünü yakından etkilemektedir.  

 Küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşullarının bir sonucu olarak 

otomotiv sektörü sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Ülkemiz ekonomisi açısından 

çok önemli olan bu sektöre kalifiye eleman yetiştirmek için motorlu araçlar teknolojisi 

alanında, gerekli olan çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitim - öğretimi Çıraklık ve Yaygın 

Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olan mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir.  

Ülkemizdeki otomotiv sektörü ana ve yan sanayileri ile birlikte ülke 

ekonomisine özellikle istihdam düzeyinde önemli katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle 

ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli olan bu sektöre kalifiye eleman yetiştiren 

mesleki eğitim merkezlerinde eğitimi verilen motorlu araçlar teknolojisi alanının. 

etkililiğini değerlendirmeyi amaçlayan bu araştırmadan elde edilecek bulgular,  bu 

alandaki eğitimin güçlendirilerek geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. 

Bu sebeple araştırma önemli bulunmaktadır. Ayrıca yapılan bu araştırma diğer 

meslek alanlarının etkililiğinin değerlendirmesine öncülük ederek çıraklık eğitiminin 

geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. 
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SUNUŞ 

Bu araştırmada Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki 

eğitim merkezlerinde verilen motorlu araçlar teknolojisi eğitiminin değerlendirmesi 

yapılmıştır. Araştırmada kapsamında Türkiye’yi temsilen 7 coğrafi bölgede 14 ilde 

bulunan mesleki eğitim merkezlerinin motorlu taşıtlar teknolojisi alanında görevli 

meslek dersi öğretmenleri, öğrenim gören öğrenciler ve bu öğrencileri işletmelerinde 

istihdam eden işletmelerin yetkilileri alınmıştır.  Araştırmada veri toplama araçlarını, 

araştırmanın amaçlarına uygun olarak hazırlanan (Form-1 Öğretmen Anketi, Form-2 

Öğrenci Anketi ve Form-3 İşletme Yetkilisi Anketi) anket formları oluşturmaktadır. Bu 

araştırmada veri toplama yöntemi olarak; yazışma yöntemi ile anket uygulama tekniği 

kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılacak anketlerin, kimlere ve 

nasıl uygulanacağı, uygulayıcıların dikkat etmesi gereken hususların neler olduğu Anket 

Uygulama Yönergesi ile açıklanmıştır.  

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 okulların yöneticilerine, anketleri cevaplandırarak araştırmamıza büyük 

katkılar sağlayan, öğretmen, öğrenci ve işletmelerde görev yapan işletme yetkililerine  

araştırmanın başlangıcından basımına kadar emeği geçen dairemiz personeline ve 

araştırmayı yapan dairemiz personeli Filiz UYGUR’a, araştırmanın istatistiksel 

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

için Hüseyin MUTLUCAN’a teşekkür ederim. 

Araştırmanın Türk Milli Eğitim sistemine ve çıraklık eğitimine yararlı olmasını 

temenni ederim. 

 

Dr. Halil Rahman AÇAR 

                                                                                              EARGED Başkanı 
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ÖZ 

Bu araştırma; Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki 

eğitim merkezlerinde eğitim verilen motorlu araçlar teknolojisi alanında öğrenim gören 

çıraklara istenilen niteliklerin kazandırılıp kazandırılmadığının genel bir 

değerlendirmesini yaparak mevcut durumunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.  

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular mesleki eğitim merkezlerinin mevcut 

durumunu ortaya koyarak, verilen eğitimin niteliğinin artırılması yönünde alınması 

gereken tedbirlerin belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Araştırma bu yönü ile önemli 

bulunmaktadır.  

Araştırmada;  motorlu araçlar teknolojisi alanında mesleki eğitim merkezlerinde 

eğitimi verilen öğretim programlarının iş hayatına uygunluğunun, motorlu araçlar 

teknolojisi alanında öğretmeni olmayan meslek dallarının tespitinin, mesleki eğitim 

merkezlerindeki atölyelerde bulunan makine-teçhizat,  araç- gereç ve donanımlar 

sektörün beklentilerini karşılama durumunun, işletme yetkililerinin verilen eğitimi 

desteklemelerinin ve mesleki eğitim merkezlerinde motorlu araçlar teknolojisi alanında 

eğitim programları öğrencilerin seviyesine uygun olup olmadığı tespit edilmiştir. 

Mesleki eğitim merkezlerinde eğitimi verilen motorlu araçlar teknolojisi 

alanında verilen eğitimin etkililiğinin güçlendirilmesi 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 bu merkezlerde eğitimi verilen diğer meslek alanlarının da 

eksikliğin gözden geçirilmesi açısından son derece önemlidir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 

GİRİŞ 
 

Bu bölümde Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki 

eğitim merkezlerinde öğretimi yapılmakta olan çıraklık eğitiminin motorlu araçlar 

teknolojisi alanındaki etkililiğinin değerlendirilmesine yönelik olarak yapılan bu 

araştırmanın problemi, amacı, önemi ve sınırlılıkları açıklanmakta olup, kullanılan 

başlıca terimlerin tanımları ve kısaltmalar verilmektedir. 

1.1. Problem Durumu 

Eğitim, “Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak 

istendik değişim meydana getirme sürecidir” şeklinde tanımlanmaktadır (Ertürk, 

1972.s.11). 

Mesleki eğitim ise genel anlamda “iş” ile “birey” arasında uyum sağlama 

sürecidir. Mesleki eğitim gerçekleştirmek istediği amaçlara ve yönelik olduğu hedef 

kitleye göre, teknik eğitim, geliştirme eğitimi, uyum eğitimi, mesleki yaygın eğitim vb. 

farklılaşabilmektedir. 

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak oluşan yeni meslek dallarında 

yetiştirilen öğrencilerin eğitimlerinde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının ve 

endüstrinin işbirliği önemlidir (Ünal, 1996). 

Mesleki eğitim ülkelerin sosyal ekonomik ve kültürel özelliklerine göre 

farklılıklar gösterir. Mesleki eğitim modelleri ülkelerin işgücü gereksinimleri ve 

imkânlarına göre belirlenir. Genel anlamda mesleki eğitim modelleri, çıraklık ağırlıklı 

mesleki eğitim modeli ve mesleki ve teknik eğitim okul ağırlıklı mesleki eğitim modeli 

olarak sınırlandırabilir. 

Eğitim ile kalkınma arasında yakın bir ilişki vardır. Doğal kaynaklardan 

faydalanma, insan gücünün bu alanda iyi yetiştirilmesine bağlıdır. Mesleki eğitim 

ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirme çabası içindedir. Gelişmiş 

ülkeler, dünya platformundaki yerlerini sağlamlaştırmak, bilimsel ve teknolojik açıdan 

ilerlemek için birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da yenileşmeye gitmiştir. 

Giderek küreselleşen dünyada birçok ülke ekonomik gelişme yarışından geri kalmamak 

için, yeni finansman kaynakları aramaya başlamıştır (Ültanır, 2000). 
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Günümüzde mesleki ve teknik eğitimde sadece okul sistemiyle kalifiye meslek 

elemanı yetiştirilmesi mümkün değildir. Bu sebeple okul ve işyerinin ortaklaşa görev, 

yetki ve sorumluluk alacağı bir sistem uygulamaya konulmuştur. 

Gelişmiş birçok ülkede, teknisyen seviyesine kadar meslek elemanlarının 

çıraklık sistemiyle, teknisyen ve daha üst seviyedeki elemanların okul sistemiyle 

yetiştirildikleri yapılan araştırmalar sonucunda gözlenmektedir. Çıraklık sistemiyle 

yapılmakta olan meslek eğitimi, okul sistemine göre yapılan meslek eğitiminden daha 

ucuza mal olmaktadır. Ekonomik yapıları çok güçlü olan bazı ülkelerin yetkilileri, 

meslek eğitimini öngören eğitimi okul sistemiyle yapacak kadar zengin olmadıklarını 

belirtmektedirler. Yurdumuzdaki vasıflı ara insan gücü açığının fazlalığı, düzenli 

çıraklık eğitimi (ikili eğitim sistemi) ile kalifiye meslek elemanı yetiştirmeyi zorunlu 

kılmaktadır (Akkutay, 1991).  

Çalışan gençliği işin gereklerine göre daha güçlü şekilde yetiştirebilmek için 

bazı kamu iktisadi teşekküllerinin açtıkları çıraklık okulları dışında 1977 yılına kadar 

fazla bir yasal gelişme sağlanamamıştır.   

Sistemi düzenlemeye yönelik kanun çıkarılması hazırlıklarına 1960 yılında 

başlanabilmiştir. Konu ile ilgili ilk yasal düzenleme mesleki ve teknik eğitim sistemini 

ülkemizin değişen ihtiyaç ve şartlarına göre yeniden bir sistem bütünlüğü içerisinde 

düzenlemek amacıyla 20.06.1977 gün ve 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunun 

çıkarılması üzerine 24 Temmuz 1977 tarihinde kurulan İnsan gücü Eğitimi Genel 

Müdürlüğü 08.08. 1984 gün 208 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çıraklık ve 

Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde toplanmıştır.  

Söz konusu Genel Müdürlük 30.04.1992 gün ve 3797 sayılı “ milli Eğitim 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun’ Çıraklık ve Yaygın Eğitim 

Genel Müdürlüğü olarak yerini almış ve görevleri 18. maddede belirtilmiştir. Bu 

görevler gereği yaygın eğitim faaliyetleri Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince, 

çıraklık eğitimi faaliyetleri ise Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerince 

yürütülmektedir.   

Meslekî Eğitim Merkezleri, çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan il ve 

meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek 

kursları açmak suretiyle sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü 

yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır.  
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Çıraklık eğitiminde;  

- Çıraklık yaşında olup okul hayatı dışında kalan gençlere temel mesleki eğitim 

verip bunları işe yerleştirilmesi, 

- Çıraklık sistemine giren öğrencilere meslek seçimlerinde rehberlik edilmesi, 

- 15 yaş ve üstü yaş grubunda olan ve bir iş yerinde çalışarak hayatını 

sürdürmeyi düşünen gençlere çıraklık sistemi ile mesleki eğitim verilmesi, 

- İş hayatı içinde olan 15 yaş ve üstü olan gençlerin eğitim aldıkları süre içinde 

sosyal güvencelerinin sağlanması, 

- Ülke genelinde çeşitli mesleklerde kalfalık ve ustalık standartlarını belirlemesi, 

- İş yerlerinde öğrenilemeyen iş ve işlemlerin,  ders araç ve gereçleriyle 

zenginleştirilmiş laboratuar ve atölyelerde öğretilmesi, 

- Kalfa ve ustaların aldıkları kurslarla mesleki gelişimlerini desteklemesi, 

- Ustaların işyerlerinde çırak öğrencilere sanatlarını daha iyi öğretmelerini 

sağlamak için usta öğreticilik kursları düzenlenmesi, 

- İş hayatında çalışma disiplinin sağlanması,  

- Eğitim kurumlarıyla iş yaşamı arasında etkili bir işbirliği sağlayarak yapılan 

işlerin kalitesinin ve veriminin yükseltilmesi, gibi amaçların gerçekleştirilmesi 

hedeflenmektedir.  

Çıraklık eğitimini tamamlayan gençlerimiz ayrıca;  

-İyi bir vatandaştan beklenen davranışları benimseyerek, 

-Çeşitli mesleklerdeki ortak iş ve işlemleri öğrenecek,  

-Çalışma disiplininin anlam ve önemini kavrayacak,  

-İş güvenliğine ait genel ilke ve prensipleri benimseyecek,  

-Ortak bir genel kültür edinecek,  

-Çalışma hayatına uyum sağlamaya yardımcı olacak tutum ve davranışlar 

kazanacaklardır (Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü 20. Mesleki Eğitim 

Kurulu,1998). 
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 Mesleki eğitim merkezleri 2089 sayılı Kanun ile Türkiye’de yasal esasa 

bağlanmış olmasına rağmen çırak sayısı 1985 -1986 öğretim yılında ancak 13500’e 

ulaşabilmiştir. Şuan 2007- 2008 öğretim yılı verilerini incelediğimizde mesleki eğitim 

merkezlerinde öğrenim gören öğrenci sayısı 187925’e ulaşmıştır.  

Çıraklık eğitimindeki mesleki eğitim etkinliklerinde kullanılan öğrenme ve 

öğretme yöntem ve teknikleri, mesleki etkinliğin niteliğine göre değişmekte, bu yüzden 

daha çok meslek dalına özgü öğretim yöntemleri kullanılmaktadır. Bu bağlamda  

çıraklık eğitim merkezlerinde uluslar arası standartlar ve ülkenin ihtiyaçları da göz 

önüne alınarak modüler öğretimin programına 2005- 2006 öğretim yılından itibaren 

kademeli olarak  geçilmiştir. 

Bu modüler çıraklık eğitim programlarının; % 40’u genel bilgi dersleri, % 60’i 

de meslek bilgisi dersleridir. Dersler, özellikleri dikkate alınarak üst üste veya haftanın 

belirli günlerinde okutulacak şekilde plânlanmıştır Çıraklık döneminde uygulanan 

haftalık ders dağıtımı mesleklere göre farklılıklar göstermektedir.  

Başta genel kültür dersleri olmak üzere Türkçe, matematik, işletme bilgisi, 

toplam kalite yönetimi, mesleki bilgisayar gibi bazı dersler için yeni programlar 

hazırlanmış ve deneme uygulamalarına geçilmiştir. Ayrıca, 2007- 2008 öğretim yılında 

ülke genelinde mesleki eğitim merkezlerindeki genel duruma bakıldığında 81 ilde 307 

eğitim merkezinde 36 meslek alanında ve 131 meslek dalında modüler meslek 

programları hazırlanmış ve kademeli olarak uygulamaya geçilmiştir. 

 36 alan meslek dalında çıraklık eğitimi kapsamında aday çırak, çırak ve kalfa 

olarak öğrenim gören öğrencilerin eğitim seviyeleri incelediğinde ilköğretim 

seviyesinde öğrenim gören öğrenci sayısı 170726, ortaöğrenim seviyesinde öğrenim 

gören öğrenci sayısı 14109, meslek lisesi mezunu öğrenci sayısı 2648 ve yükseköğretim 

seviyesinde öğrenim gören öğrenci sayısı 4444’tür.   Belge alan öğrenci durumuna 

bakıldığında ise; usta öğretici belgesi alan mezun öğrenci sayısı 22959, ustalık belgesi 

alan 54190, kalfalık belgesi alan 66671 ve işyeri açma belgesi alan mezun öğrenci sayısı 

da 6853 olup toplam belge alan mezun öğrenci sayısı 150673’tür. Mesleki eğitim 

merkezlerinde görevli öğretmen sayısı da 3725’tir.  

 Bu merkezlerde verilen eğitimin süresi 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunuyla 

2-4 yıl olarak belirlenmiştir. Lise ve üstü mezunlar için bu süre yüzde 50 azaltılarak 

uygulanmaktadır.  
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Mesleki eğitim merkezlerinde tüm meslek dallarında haftada 4 saat genel kültür, 

6 saat mesleki teorik dersler verilmektedir.  Çıraklar haftada 5 iş günü işletmede mesleki 

uygulamaya katılmaktadırlar. Çıraklar 2-3 yıllık eğitimleri sonrasında kalfalık unvanı ve 

kalfalık belgesini, kalfalar 2 yıllık eğitim süresinde 240 saatlik kurs programını 

başarıyla tamamladıktan sonra ustalık unvanı ve ustalık belgesini, ustalar 40 saatlik iş 

pedagojisi kurs programını başarıyla tamamladıklarında usta öğretici unvanı ve usta 

öğretici belgesi almaktadırlar.  

Kalkınma sürecini başarı ile gerçekleştirebilmesi ve gelişmiş ülkeler içerisinde 

yerini alabilmesi için gelişen teknolojiyi iş alanlarında uygulayabilmesi bilgili ve 

becerili insan gücünün yetiştirilmesine bağlıdır.  

 Çıraklık eğitiminde (MEM), çeşitli statü, yeterlik ve eğitimsel niteliklere sahip 

yetiştiriciler görev almaktadır. Merkezlerde yeterli sayıda öğretmen veya kadrolu usta 

öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ek ders ücreti karşılığında görev yapacak 

uzman ve usta öğreticilerden karşılanmaktadır. 

Öğretmen: Diğer mesleki ve teknik eğitim kurumlarında da öğretmenlik yapma 

yetkisine sahip olan eğiticilerdir. 

En azından ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları gerekmektedir. 

Usta öğretici; İş yerlerinde eğitimden sorumlu kişiler olup, ustalık yeterliğini kazanmış 

ve ustalık belgesine sahip ve iş pedagojisi kursunu bitirmiş eğiticilerdir. 

Uzman: Alanı ile ilgili yüksek öğrenim görmüş ve bu alanda en az beş yıl başarı ile 

çalışmış ya da alanında yüksek lisans eğitimi almış kişilerdir. 

Eğitici Personel: Meslekî yeterliğe sahip, öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, 

iş pedagojisi eğitimi almış, meslekî eğitim yöntem ve tekniklerini bilen, uygulayan veya 

meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında atölye,laboratuar ve meslek dersleri 

öğretmenliği yapabilme yetkisine sahip kişidir. 

Çıraklık eğitiminin sorunları ile ilgili Mesleki ve teknik Eğitim Araştırma ve 

Geliştirme merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen (Ekim 1997)   Kalfaları 

İzleme Araştırmasında 1994 -1995 yılında mezun olan kalfaların gördükleri eğitim ile 

yaptıkları iş arasındaki uyumu Türkiye genelinde değerlendirmiştir. Değerlendirme 

sonuçları doğrultusunda çıraklık eğitiminin geliştirilmesi ile ilgili öneriler 

geliştirilmiştir. Söz konusu bu araştırma EARGED’in Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel 
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Müdürlüğünün talebi üzerine Bakanlığımızın 2008 çalışma programına aldığı 

araştırmanın bir benzeri olmasına rağmen, amaçlarında bazı farklılıklar bulunmaktadır.  

MEM’ de eğitim verilen 36 meslek alanı ve 131 meslek dalında modüler meslek 

programlarından biri olan motorlu araçlar teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde 

sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan 

mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek 

amaçlanmaktadır. 

Sektör tarama ve inceleme çalışmaları sonucunda faaliyet gösteren meslekler 

saptanmış ve bu meslekler seviyelerine göre gruplandırılmıştır.  

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programında;  Otomotiv 

Elektro-Mekanikerliği,  İş Makineleri Bakım Onarımcılığı, Otomotiv Boyacılığı, 

Otomotiv Gövdeciliği, Otomotiv Mekanikerliği, Otomotiv Elektrikçiliği, Otomotiv 

Motor Yenileştirmeciliği, Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik, Dizel Motorları Yakıt 

Pompası ve Enjektör Ayarcılığı, Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım ve 

Onarımcılığı ve motosiklet  tamirciliği meslekleri yer almaktadır. MEB (20 Eylül 2009) 

cygm. meb.gov.tr. 

Motorlu araçlar sanayi, teknolojik gelişmenin ve değişimin en hızlı gerçekleştiği 

sektörlerden biridir. Motorlu araçlar sanayisi, ülke istihdamında önemli bir yer sahibi ve 

ülke ekonomisine büyük katkıda bulunan sektörlerden biridir. Ayrıca yan sanayi ile 

birlikte, akaryakıt istasyonları, otomotiv ürünlerine yönelik reklâm ve sigorta hizmetleri, 

oto kiralama şirketleri, karayolu taşımacılığı ve otopark hizmetleri, yedek parça, satış ve 

satış sonrası hizmetler gibi sektörle ilişkili iş kolları düşünüldüğünde geniş çaplı, dolaylı 

bir istihdam yaratıldığı da bir gerçektir.  

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı, teknolojik 

gelişmelere ve sektörün beklentilerindeki değişmelere paralel olarak güncellenebilecek 

bir yapıda tasarlanmıştır. Böylece tüm gelişme ve yenilikleri kısa sürede programa 

yansıtmak mümkün olabilecek ve mezunlar kazandıkları yeni mesleki yeterlikler 

doğrultusunda istihdam edilebilecek şekilde düzenlenmiştir.  

Bu araştırmanın problemini, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim 

Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki eğitim merkezlerinde eğitimi verilen motorlu araçlar 

teknolojisi alanında öğrenim gören çıraklara istenilen niteliklerin kazandırıp 
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kazandırmadığı ve eğitim sürecinde karşılaşılan güçlüklerdeki belirsizlik 

oluşturmaktadır.  

1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın genel amacı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne 

bağlı mesleki eğitim merkezlerinde motorlu araçlar teknolojisi alanında öğrenim gören 

çıraklara istenilen niteliklerin kazandırılıp kazandırılmadığını değerlendirmektir.  

Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorular cevaplandırılmaya çalışılmıştır: 

1. Motorlu araçlar teknolojisi alanında mesleki eğitim merkezlerinde eğitimi 

verilen öğretim programlarının iş hayatına uygunluğuna ilişkin öğrenci, 

öğretmen ve işveren görüşleri nelerdir? 

2. Mesleki eğitim merkezlerinde motorlu araçlar teknolojisi alanında öğretmeni  

                olmayan meslek dalları var mıdır? 

3.  Mesleki eğitim merkezlerindeki atölyelerde bulunan makine-teçhizat, araç-    

    gereç ve donanımlar sektörün beklentilerini karşılayacak eğitimi vermede ne   

    derece yeterlidir? 

4.  İşletme yetkilileri çalıştırdıkları son sınıf öğrencilerinin mesleki eğitimde   

    aldıkları eğitimi, iş yerlerinin ihtiyaçlarına ne derece uygun bulmaktadır?  

5. Mesleki eğitim merkezlerinde motorlu araçlar teknolojisi alanında eğitim    

    programları öğrencilerin seviyesine uygun mudur?  

1.3.  Araştırmanın Önemi 

Sanayileşmede en önemli unsurlardan biri bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına 

sahip, yüksek verimi gerçekleştirecek insan gücünün yetiştirilmesidir. Bu nedenle, 

sanayinin gelişmesinde bir alt yapı yatırımı olan mesleki ve teknik eğitime gerekli 

önemin verilmesi ve bu sistemin etkinliğinin artırılması kaçınılmazdır. 

Mesleki eğitim almadan iş hayatına atılan gençlerin çıraklık eğitim sisteminde 

yetiştirilerek donanımlı iş gücü hâline getirilmesi, ülkemizin ihtiyacının 

karşılanmasında en ekonomik yol olup, bu gençlerin çıraklık eğitimi sistemiyle 

yetiştirilmeleri toplumsal açıdan fayda sağlayacaktır. 
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Ülkemizdeki motorlu taşıtlar sektörü ana ve yan sanayileri ile birlikte ülke 

ekonomisine özellikle istihdam düzeyinde önemli katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle 

ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli olan bu sektöre kalifiye eleman yetiştiren 

mesleki eğitim merkezlerinde eğitimi verilen motorlu araçlar teknolojisi alanının. 

etkililiğini değerlendirmeyi amaçlayan bu araştırmadan elde edilecek bulguların,  bu 

alandaki eğitimi güçlendirilerek geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Bu sebeple araştırma önemli bulunmaktadır. Ayrıca yapılan bu araştırma diğer 

meslek alanlarının etkililiğinin değerlendirmesine öncülük ederek çıraklık eğitiminin 

geliştirilmesine katkıda bulunabilir. 

1.4. Tanımlamalar 

Mesleki Eğitim Merkezi: Mesleki Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi uygulama 

kapsamına alınan il ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim 

vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli 

ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır. 

İşletme: Okul-işyeri ortaklaşa eğitim uygulaması yapılan işyerleri 

İşletme Yetkilisi: Bir işletmenin sahibi, yöneticisi, kısım şefi ve kısım yöneticisi 

gibi görevlerden biriyle anılan kişi 

Çırak: Çıraklık sözleşmesi esasına göre bir meslek alanında mesleğin 

gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde, okul- işyeri işbirliği ile 

öğrenen kişidir. 

Kalfa: Mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış v 

meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda 

yapabilen kişidir.  

1.4. Kısaltmalar 

 MEM               :Mesleki Eğitim Merkezi  

 MEB                :Milli Eğitim Bakanlığı 

METARGEM  :Mesleki Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi  

 

 

 



 
 

9 

İKİNCİ BÖLÜM 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde, araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri kaynakları, verilerin 

nasıl elde edildiği ve verilerin analizinde kullanılan istatistik teknikler açıklanmaktadır. 

2.1. Araştırma Deseni  

Bu araştırmada Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki 

eğitim merkezlerinde motorlu araçlar teknolojisi alanında öğrenim  gören çıraklara 

istenilen niteliklerin kazandırılıp kazandırılmadığı değerlendirmesi hedeflenmiştir. 

Araştırma bu yönü ile betimsel nitelik taşımaktadır.   

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın birbirinden bağımsız üç evreni bulunmaktadır. Araştırmanın birinci 

evrenini; Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki eğitim 

merkezlerinde motorlu araçlar teknolojisi alanında görev yapan meslek dersi 

öğretmenleri, ikinci evrenini bu alanda öğrenim gören öğrenciler, üçüncü evrenini ise 

öğrenim gören öğrencilerin çalıştıkları işletmelerdeki işletme yetkilileri oluşmaktadır.   

 
Tablo 2.1: Mesleki Eğitim Merkezlerindeki Öğrenci ve Öğretmen Sayılarının İllere Göre  

   Dağılımı  

İlin Adı 

MEM 
Öğrenci 
Toplam 
Sayısı 

MEM 
Motorlu 
Araçlar 

Teknolojisi 
Alanı Öğrenci 

Sayısı 

MEM           
Meslek 

Öğretmenleri 
Sayısı 

Motorlu 
Araçlar Alanı 
Meslek Dersi 

Öğretmen 
Sayısı 

ADANA 5563 994 228 47 
ADIYAMAN 832 124 483 81 
AFYONKARAHİSAR 2192 372 555 74 
AĞRI 279 50 378 54 
AKSARAY 1978 462 257 46 
AMASYA 1053 116 133 42 
ANKARA 11858 2183 115 22 
ANTALYA 12675 2387 159 53 
ARDAHAN 68 15 136 30 
ARTVİN 101 25 167 34 
AYDIN 4545 788 181 31 
BALIKESİR 4880 754 108 15 
BARTIN 670 129 126 24 
BATMAN 521 65 117 98 
BAYBURT 152 17 66 17 
BİLECİK 450 35 194 31 
BİNGÖL 186 37 100 16 
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İlin Adı 

MEM 
Öğrenci 
Toplam 
Sayısı 

MEM 
Motorlu 
Araçlar 

Teknolojisi 
Alanı Öğrenci 

Sayısı 

MEM           
Meslek 

Öğretmenleri 
Sayısı 

Motorlu 
Araçlar Alanı 
Meslek Dersi 

Öğretmen 
Sayısı 

BİTLİS 33 4 32 14 
BOLU 1187 91 58 11 
BURDUR 1846 273 38 7 
BURSA 5143 903 66 13 
ÇANAKKALE 1709 332 88 25 
ÇANKIRI 429 81 148 33 
ÇORUM 1326 246 86 7 
DENİZLİ 4591 416 61 22 
DİYARBAKIR 1513 461 66 15 
DÜZCE 1135 1135 103 13 
EDİRNE 1173 166 55 17 
ELAZIĞ 719 140 57 12 
ERZİNCAN 256 61 66 11 
ERZURUM 867 208 55 19 
ESKİŞEHİR 1588 245 41 5 
GAZİANTEP 4945 635 39 5 
GİRESUN 1127 273 38 7 
GÜMÜŞHANE 99 14 61 12 
HAKKARİ 687 32 41 14 
HATAY 3754 594 54 16 
IĞDIR 442 130 27 3 
ISPARTA 1594 390 61 12 
İSTANBUL 19034 2369 54 9 
İZMİR 10890 1651 49 10 
KAHRAMANMARAŞ 2186 359 43 16 
KARABÜK 1501 117 56 17 
KARAMAN 1347 282 30 10 
KARS 258 48 49 7 
KASTAMONU 1649 120 79 11 
KAYSERİ 3543 632 33 8 
KIRIKKALE 700 140 43 8 
KIRKLARELİ 692 82 54 4 
KIRŞEHİR 717 112 7 1 
KİLİS 647 67 42 9 
KOCAELİ 2830 445 51 9 
KONYA 8888 1380 38 8 
KÜTAHYA 2320 512 57 4 
MALATYA 1302 253 73 3 
MANİSA 5933 1137 43 10 
MARDİN 1161 253 38 8 
MERSİN 3954 582 34 6 
MUĞLA 3759 640 42 8 
MUŞ 190 35 44 6 
NEVŞEHİR 1009 207 28 9 
NİĞDE 767 216 35 3 
ORDU 1525 236 16 4 
OSMANİYE 1568 211 39 2 
RİZE 383 68 34 7 
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İlin Adı 

MEM 
Öğrenci 
Toplam 
Sayısı 

MEM 
Motorlu 
Araçlar 

Teknolojisi 
Alanı Öğrenci 

Sayısı 

MEM           
Meslek 

Öğretmenleri 
Sayısı 

Motorlu 
Araçlar Alanı 
Meslek Dersi 

Öğretmen 
Sayısı 

SAKARYA 2253 262 14 2 
SAMSUN 5016 1076 17 1 
SİİRT 304 40 22 2 
SİNOP 726 90 26 4 
SİVAS 1663 372 9 3 
ŞANLIURFA 2681 450 8 1 
ŞIRNAK 29 11 39 8 
TEKİRDAĞ 2325 334 14 3 
TOKAT 1349 270 6 0 
TRABZON 1725 293 10 1 
TUNCELİ 96 3 7 2 
UŞAK 1538 232 5 0 
VAN 1535 460 9 4 
YALOVA 442 47 9 0 
YOZGAT 1340 342 8 1 
ZONGULDAK 1984 180 13 3 

Genel Toplam 187925 31699 6171 1240 
(Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü 18.08.2008) 

 

Tablo 2.1’ de görüldüğü üzere 2008–2009 öğrenim yılında Çıraklık ve Yaygın 

Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki eğitim merkezi sayısı 307’dir. Bu 

kurumlarda görev yapan öğretmen sayısı 6.171 öğrenim gören öğrenci sayısı ise 

187.925’tir. Motorlu araçlar teknolojisi alanında görev yapan öğretmen sayısı 1.240, 

öğrenim gören öğrenci sayısı ise 31.699’dur. Bu öğrencilerden ne kadarının 2008-2009 

öğretim yılında son sınıfa başlayacağı ve çalıştıkları işletmelerin sayısı 

bilinmemektedir. 
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               Tablo 2.2: Araştırma Çalışma Evren ve Örneklemi   

İlin Adı OKUL Adı 

Topla
m  
Okul 
Sayısı 

Topl
am 
Öğre
tmen 
Sayıs
ı 

İl 
Geneli
nde 
Topla
m 
Öğren
ci 
Sayısı 

Toplam 
Anket 
Uygulanacak  
Öğrenci 
Sayısı 

Anket 
Uygulanacak 
Öğretmen 
Sayısı 

Anket 
Uygulanaca
k İşletme 
Yetkilisi   
Sayısı 

Altındağ  MEM

ANKARA 
Yenimahale 
MEM 11 554 2 183 328 
Merkez MEM 

NİĞDE Bor MEM 2 37 216 32 
EDİRNE Merkez MEM 3 32 166 25 

Kartal MEM 
Pendik  MEM 

İSTANBUL 
Ümraniye 
MEM 18 482 2 369 355 
Bornova MEM 
Ödemiş MEM 

İZMİR Tire MEM 12 377 1 651 248 
Merkez MEM 

AFYONKARAHİSAR Şuhut MEM 7 60 372 56 
MALATYA Merkez MEM 1 53 252 38 
VAN Merkez MEM 2 37 460 69 

Merkez MEM 
ŞANLIURFA Birecik MEM 3 65 450 68 

Şehit Kamil 
MEM 

GAZİANTEP Nizip MEM 5 107 635 95 
Merkez MEM 
Kumluca MEM

ANTALYA 
Manavgat 
MEM 9 227 2 387 359 

ISPARTA Merkez MEM 3 85 390 59 
Merkez MEM 

SAMSUN 
Çarşamba 
MEM 6 114 1 076 161 
Bulancak  
MEM 

GİRESUN Merkez MEM 4 37 273 41 

Motorlu araçlar 
alanında 11 
meslek/dal ders   
öğretmenlerine 
1 adet 
uygulanacaktır. 

Motorlu 
araçlar 
alanıyla 
ilgili 
öğretimi 
verilen 
meslek 
dallarından 
her biri için  
her ilde 4 
anket 
işletme 
yetkilisine  
uygulanaca
ktır. 

TOPLAM 86 2267 12 880 1 934  616 
  

 Tablo 2.2’de görüldüğü gibi araştırmada örneklem kapsamında Türkiye’yi temsil 

eden 14 il alınmıştır.  İllerin seçiminde motorlu araçlar teknolojisi alanı altında eğitim 

verilen 11 meslek dalını kapsayan kurum, öğrenci ve öğretmen sayılarının ile bu illerin 

gelişmişlik düzeyi göz önünde bulundurulmuştur. Örneklem kapsamına alınan 

işletmeler okul müdürlüklerince seçilmiştir.  

 Örnekleme toplam 1934 öğrenci alınmıştır ve öğrenci anketinin 1732’si yüzde 

89,5 oranında uygulanarak geri dönmüştür (EK-2). Örneklem kapsamında seçilen ilde 
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görev yapan motorlu araçlar teknolojisi alanında derse giren 1240 meslek alanı 

öğretmenlerinin her bir dal/meslek için 1 anket uygulanması, dolayısıyla 154 meslek 

öğretmenine veri toplama aracının uygulanması hedeflenmiştir. Uygulama sonucunda 

yüzde 92,8’i geri dönüş oranıyla 143 veri toplama aracının geçerli olduğu görülmüştür 

(EK-1). 

  Motorlu araçlar alanıyla ilgili öğretimi verilen meslek dallarından her biri için her 

ilde çırakların çalıştıkları işletmelerden dört işletme yetkilisine anket uygulanması 

istenmiş ve uygulama sonucunda 616 anketin  yüzde 72,9’ u uygulanarak 449 veri 

toplama aracının geçerli olduğu görülmüştür( EK-3). 

 

2.3. Veri Toplama Araçları ve Geliştirilmesi  

  Araştırmanın temel veri kaynağını, araştırmanın amaçlarına uygun olarak 

hazırlanan (Form-1 Öğretmen Anketi, Form-2 Öğrenci Anketi ve Form-3 İşletme  

Yetkilisi Anketi) anket formları oluşturmaktadır.  

Araştırmada kullanılmış olan anket formları ilgili literatürler taranarak 

hazırlanmıştır. Anket taslakları pilot uygulama yapılmadan önce alan uzmanı kişilerin 

görüşleri alınarak geliştirilmiştir. Ayrıca anketler Ankara ilinde pilot olarak seçilen 

Gölbaşı mesleki eğitim merkezinde denenmek üzere pilot uygulaması yapılmıştır. Bu 

okulun pilot olarak seçilmesinde öğretimi yapılan meslek/dal alanlarının çeşitliliği, 

öğretmen ve öğrenci sayısı dikkate alınmıştır. Pilot uygulamada Motorlu araçlar 

alanıyla ilgili öğretimi verilen meslek dallarından her biri için bölüm öğretmenlerinin 

tamamına, öğrencilerin çalıştıkları işletmelerdeki meslek dallarından her biri için  3 

işletme yetkilisine, 33  son sınıf öğrencisine anket uygulaması yapılmıştır. Uygulama 

sonucunda anketlerdeki bazı soruların çıkarılmasına bir takım sorularında eklenmesine 

ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. Araştırmada uygulanan anket formlarından Öğretmen 

Anketi  (Ek-1), Öğrenci Anketi (Ek-2), İşletme Yetkilisi Anketi  (Ek-3) olarak ekler 

kısmında verilmektedir. 

 

 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. Anket Uygulama Yönergesi (Ek-4) ekler 

kısmında verilmektedir. 
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  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 uygulaması için hazırlanan ilgili makam onayı ile birlikte gönderilerek Ek-4’ 

de yer alan Anket Uygulama Yönergesi çerçevesinde uygulanması sağlanmıştır. 

Okullarca uygulanan anketler il milli eğitim müdürlüklerince bir araya toplanarak 

Başkanlığımıza ulaştırılmıştır. 

 

2.5. Verilerin Analizi 

                Verilerin çözümlenmesinde SPSS (The Statistical Package for Social Science) 

paket programı kullanılmıştır.  

                Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket formlarında yer alan kapalı 

uçlu soruların bazıları 5’li likert tipinde hazırlanmıştır. Ölçeğe verilen cevaplar 1 ile 5 

arasında puanlara dönüştürülmüştür. Seçeneklerin puana dönüştürülmesinde;  

               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 hesaplanmıştır. 

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

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

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

aritmetik ortalama ve standart sapma olarak hesaplanmış ve yorumlanmaya çalışılmıştır.   

İstatistiksel testlerde % 5 hata payı dikkate alınmıştır 

Anketlerin son kısmında yer alan ve katılımcıların belirtmiş oldukları genel 

görüş ve öneriler tekrarlama frekansına göre listelenerek gruplanmış olup üçüncü 

bölümün sonunda “genel görüş ve öneriler” başlığı altında verilmiştir. 

.6.  Sınırlılıklar 

Araştırmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve belirlenen amaçlara ulaştırabilmesi için 

aşağıdaki sınırlamalara gidilmiştir. 

Araştırma mesleki eğitim merkezlerinde: 

1. Öğretimi verilen motorlu araçlar teknolojisi alanı ile,  

    Eğitim öğretim yılında mesleki eğitim merkezlerinde ; 

2. Görev yapmakta olan meslek dersi öğretmenleri, 

3. Öğrenim gören son sınıf öğrencileri,  

4. Öğrencilerin çalıştığı iş yerlerindeki işletme yetkilileri ile sınırlıdır.   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde, meslek dersi öğretmenlerinden, öğrencilerden ve işletme 

yetkililerinden veri toplama araçları ile toplanan verilerin çözümlenmesi sonucunda elde 

edilen bulgular ve bulgularla ilgili yorumlar yer almaktadır.  
 

3.1. Öğretmen, İşletme Yetkilisi ve Öğrencilere Ait Kişisel Bilgiler 

Ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli olan bu sektörün ihtiyaçlarına göre 

bilimsel ve teknolojik gelişmelerde göz önüne alınarak motorlu araçlar teknolojisi alanı 

altında yer alan mesleklerde, mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları 

yetiştirmek ve kalifiye eleman kazandırmak amacıyla gerekli eğitim-öğretim 

verilmektedir. 

  Bu kısımda araştırma kapsamına alınarak anketi cevaplandıran motorlu araçlar 

teknolojisi alanında görev yapan meslek dersi öğretmenleri, işletme yetkilisi ve 

öğrencilerine ilişkin genel özelliklerine ait bilgilere verilmektedir. 

3.1.1. Mezun Olduğu Bölüme Göre Öğretmen Sayıları  

 Tablo 3.1.1’de araştırma kapsamında ankete cevap veren öğretmenlerin mezun 

oldukları bölümlere göre dağılımları verilmiştir.  

Tablo3.1.1: Öğretmenlerin Mezun Olduğu Bölüm 

 

Araştırma kapsamında ankete cevap veren öğretmenlerin yüzde 91,6’sının 

otomotiv teknolojisi alanı motor bölümünden, yüzde 3,5’inin makine mühendisliğinden, 

yüzde 2,8’inin makine bölümünden ve yüzde 2,1’inin metal teknolojisi alanından mezun 

olduğu görülmektedir.  

Öğretmen Sayısı  

Bölüm f % 

Otomotiv teknolojisi alanı motor 

bölümü 

131 91,6 

Makine 4 2,8 

Metal teknolojisi 3 2,1 

Makine mühendisliği 5 3,5 

Toplam 143 100 
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3.1.2. Öğretmenlerin Varsa Ek Branşı 

 Tablo 3.1.2’de araştırma kapsamında ankete cevap veren öğretmenlerin mezun 

oldukları bölüm dışında varsa ek branşlarına göre dağılımları verilmiştir.  

Tablo 3.1.2: Öğretmenlerin Ek Branşı 
Öğretmen Sayısı Ek Branş 

f % 

Makine 2 40 

Motor 2 40 

Ayakkabıcılık 1 20 

Toplam 5 100 

Tablo 3.1.2 incelendiğinde; araştırma kapsamında ankete cevap veren 143 

öğretmenden ek branşı olan öğretmenlerin makine, motor ve ayakkabıcılık alanının da 

eğitim aldıkları görülmektedir.  

3.1.3. Öğretmenlerin Hizmet Süreleri 

Tablo 3.1.3’de araştırma kapsamında ankete cevap veren öğretmenlerin hizmet 

sürelerine göre dağılımları verilmiştir.  

Tablo 3.1.3: Öğretmenlerin Hizmet Süresi  
Öğretmen 

Hizmet Süresi 
f % 

5 yıl ve daha az 1 0,7 

6-10 Yıl 20 14,0 

11-15 Yıl 38 26,6 

16 Yıl ve daha fazla 84 58,7 

Toplam 143 100 

Tablo 3.1.3 incelendiğinde; meslek dersi öğretmenlerinin yüzde 85,3 gibi büyük 

çoğunluğu 11 yıl ve daha üstü bir mesleki tecrübeye sahiplerdir. Bu durum araştırma 

kapsamına alınarak anketi cevaplandıran öğretmenlerin mesleki tecrübelerinin oldukça 

yüksek olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir.  
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3.1.4. Öğretmenlerin Öğrenim Düzeylerine Göre Dağılımı  

Tablo 3.1.4’de araştırma kapsamında ankete cevap veren öğretmenlerin öğrenim 

düzeylerine göre dağılımları yer almaktadır.  

Tablo 3.1.4: Öğretmenlerin Öğrenim Düzeyleri 
Öğretmen 

Öğrenim Durumu 
f % 

Ön lisans 36 25,2 

Lisans 101 70,6 

Yüksek Lisans 4 2,8 

Doktora 2 1,4 

Toplam 143 100,0 

Tablo 3.1.4’de öğretmenlerin öğrenim düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde;    

öğretmenlerin yüzde 70,6’sının 4 yıllık eğitim fakültelerinden mezun olduğu 

görülmektedir. Yüzde 25,2’si ise ön lisans öğretim programından mezun olmuşlardır. 

Ayrıca öğretmenlerin yüzde 2,8’i yüksek lisans, yüzde 1,4’ünün ise doktora eğitimini 

tamamladıkları görülmektedir.  

3.1.5. Öğretmenlerin Mezun oldukları Bölüm/Dal Dışında Farklı Dal 

Derslerine Girmeleri 

Tablo 3.1.5’de araştırma kapsamında ankete cevap veren öğretmenlerin mezun 

oldukları bölüm/dal dışında farklı dal derslerine girmelerine ilişkin dağılımları yer 

almaktadır. 

Tablo 3.1.5: Mezun Olunan Bölüm/Dal Dışında Farklı Dal Derslerine Girilmesi 
Öğretmen 

Farklı Derse Girme 
f % 

Evet 60 42,0 

Hayır 83 58,0 

Toplam 143 100,0 
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 Tablo 3.1.5 incelendiğinde; öğretmenlerin yüzde 42’si mezun oldukları bölüm/dal 

dışında farklı bir dal/meslek derse girdiklerini belirtmişlerdir yüzde 58’i sadece alan 

dersine girdiklerini belirtmişlerdir. 

 Bu sonuçlar ışığında bazı illerde farklı alan/dal derslerinde öğretmen açığının 

olduğu ve öğrencilerin eğitimlerinin eksik kalmaması için motorlu araçlar teknolojisi 

öğretmenlerinin bu derslere girdikleri söylenebilinir. 

 Motorlu araçlar teknolojisi öğretmenlerinin başka alan/dal derslerine girmesi 

kendi alanı ile ilgili öğretmen fazlalığı olduğu şeklinde de söylenebilinir.  

3.1.6. Öğretmenlerin Mezun Olduğu Bölüm Dışında Girdikleri Dersler  

Tablo 3.1.6’da araştırma kapsamında ankete cevap veren öğretmenlerin mezun 

olduğu bölüm dışında derslere girmelerine ilişkin dağılımları yer almaktadır.  

Tablo 3.1.6: Mezun Olunan Bölüm Dışında Girilen Dersler   
Öğretmen Ders Adı 

f % 

Matematik 33 25,9 

Türkçe 16 12,6 

İşletme bilgisi 11 8,7 

Din bilgisi ve ahlak dersi 11 8,7 

Kuaförlük 10 7,8 

Bilgisayar 7 5,6 

Ortak beceri – iş güvenliği 6 4,7 

Ekonomi 6 4,7 

İş ve insan ilişkileri 5 3,9 

Muhasebe 4 3,1 

Toplam kalite yönetimi 4 3,1 

Ustalık hazırlama kursları 3 2,4 

Boru kaynakçılığı ve boru tesisatçılığı 3 2,4 

Çalışma hukuku 2 1,6 

Öğretim metotları ve uygulaması 2 1,6 

Sigorta 2 1,6 

İnsan sağlığı 2 1,6 

Toplam 127 100 
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Tablo 3.1.5’de öğretmenlerin yüzde 42’si mezun oldukları bölüm/dal dışında 

farklı bir derse girdiklerini belirtmiştir.  Tablo 3.1.6’da araştırma kapsamında 

öğretmenlere mezun oldukları bölüm/dal dışında hangi derslere girdiklerine yönelik 

verildikleri cevaplar incelendiğinde;  yüzde 25,9’u matematik dersine, yüzde 12,6’sı 

Türkçe dersine, yüzde 8,6’sı işletme bilgisi ve din bilgisi ve ahlak dersine, yüzde 7,8’i 

kuaförlük dersine, yüzde 5,6’sı bilgisayar dersine,  yüzde 4,7’si ortak beceri – iş 

güvenliği ve ekonomi dersine, yüzde 3,9’u iş ve insan ilişkileri, yüzde 3,1’i toplam 

kalite yönetimi ve muhasebe dersine, yüzde 2,4’ü boru kaynakçılığı -boru tesisatçılığı 

ve ustalık hazırlama kursları dersine ve yüzde 1,6’sı çalışma  hukuku,  öğretim metotları 

ve uygulaması, sigorta ve insan sağlığı dersine girdiklerini gözlemlenmektedir.  

Bu bulgulara dayalı olarak MEM genel bilgi derslerindeki öğretmen sayısının 

yetersiz olduğu ve düşünülebilinir.  

Genel bilgi derslerinde öğretmen açığı olan derslerin boş geçmemesi ve 

öğrencilerin eğitiminin yarım kalmaması için meslek dersi öğretmenleri ile giderilmeye 

çalışıldığı söylenebilinir. 

 

3.1.7. Öğretmenlerin Mesleklerini Geliştirmek İçin Kurs, Seminer ve 
Hizmet İçi Gibi Faaliyete Katılma Durumu 

Tablo 3.1.7’de araştırma kapsamında ankete cevap veren öğretmenlerin 

mesleklerini geliştirmek için kurs, seminer ve hizmet içi gibi faaliyete katılmalarına 

ilişkin dağılımları yer almaktadır.  

Tablo 3.1.7: Öğretmenlerin Eğitim Faaliyetlerine Katılmaları  
Öğretmen 

Faaliyete Katılma Durumu 
f % 

Evet 132 92,3 

Hayır 11 7,7 

Toplam 143 100,0 
 

Tablo 3.1.7 incelendiğinde; öğretmenlerin yüzde 92,3 oranında büyük bir 

çoğunluğu mesleklerini geliştirmek için kurs, seminer ve hizmet içi faaliyetlerine 

katıldığını belirtirken, yüzde 7,7’si bu kurslara katılmadığını belirtmiştir. 

Bu durum öğretmenlerin büyük çoğunluğunun mesleklerindeki yenilikleri takip 

edebilmek ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için yeterliklerini geliştirme 

gayreti içinde olduğunun göstergesi olarak algılanabilir. 
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3.1.8. Öğretmenlerin Mesleklerini Geliştirmek İçin Kurs, Seminer ve 
Hizmet İçi kurslara Katılmalarının Mesleki Gelişime Katkısı   

Tablo 3.1.8’de araştırma kapsamında ankete cevap veren öğretmenlerin 

mesleklerini geliştirmek için kurs, seminer ve hizmet içi gibi faaliyete katılmalarının 

mesleki gelişimlerine ne derece katkı sağladığına ilişkin dağılımları yer almaktadır.  

Tablo 3.1.8: Öğretmenlerin Faaliyetlere Katılmalarının Mesleki Gelişimlerine Etkisi  
Öğretmen 

Katılım Derecesi 
f % 

Çok 32 24,2 

Oldukça 49 37,1 

Kısmen 40 30,3 

Çok az 9 6,8 

Hiç 2 1,6 

Toplam 143 100,0 

Aritmetik Ortalama 3,75 

Standart Sapma 0,950 
 

Tablo 3.1.8’de görüldüğü üzere yüzde 63,3’ü “oldukça” ve daha üst düzeyde bu 

faaliyetlerin mesleki gelişim bakımından yararlı bulduklarını belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin yüzde 8,6’sı ise katıldıkları bu faaliyetlerin mesleki gelişimleri için “çok 

az” ve daha az alt seviyede katkı sağladığını belirtmiştir. Yüzde 30,3’ü gibi bir oranda 

öğretmen ise bu konuda ki görüşünü “kısmen” olarak görüşünü belirtmiştir.  

Bu konu hakkında öğretmenler genel görüş ve öneriler bölümünde bu tür 

kurslara katılmaktan memnun olduklarını belirtmişlerdir.  Fakat alanları ile ilgili kurs 

programlarının az sayıda düzenlendiğini bunların sayısını artırılarak daha çok 

katılımlarının sağlanmasının istemektedirler. 

Bu durum  “kısmen” seçeneğini işaretleyerek faaliyetlerinin mesleki 

gelişimlerine orta düzeyde katkı sağladığını söylemelerinin sebebi olarak gösterebilinir.  

Bu bulgular ışığında öğretmenlerin katılmış olduğu faaliyetlerin mesleki gelişimlerine 

yeterli ölçüde katkı sağlayamadığı söylenebilinir.  

3.1.9. İşletmelerin Yasal Statüleri  

Tablo 3.1.9’da araştırma kapsamında ankete cevap veren işletme yetkililerinin 

bağlı bulundukları işletmelerin yasal statülerine ilişkin veriler yer almaktadır.  
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Tablo 3.1.9: İşletmelerin Yasal Statüleri  
İşletme Yetkilisi 

Yasal Statüsü 
f % 

Kamu sektörü 6 1,3 

Küçük ölçekli özel sektör  (1 – 20 personel) 426 94,9 

Küçük ölçekli özel sektör  (21 – 50 personel) 11 2,4 

Orta ölçekli özel sektör      (51 – 150 personel) 4 0,9 

Büyük ölçekli özel sektör  (150 ve daha fazla 
personel) 

2 0,4 

Toplam 449 100,0 

 Tablo 3.1.9 incelendiğinde; işletme yetkililerinin yüzde 94,9 gibi büyük bir 

çoğunluğunun 1-20 personel çalıştıran küçük ölçekli özel sektörde görev yapmakta 

olduğu gözlenmektedir.  Bu da gösteriyor ki işletme yetkililerinin büyük çoğunluğu 

küçük ölçekli özel sektör çalışanlarıdır.  

3.1.10. İşletmenin Üretim Yaptığı Meslek dalı   

Tablo 3.1.10’da araştırma kapsamında ankete cevap veren öğrenci ve işletme 

yetkililerinin işletmenin hangi üretim alanında çalıştıklarına ilişkin veriler yer 

almaktadır. 

Tablo 3.1.10: İşletmenin Üretim Yaptığı Meslek dalı   
İşletme Yetkilisi Öğrenci 

Meslek Dalı 
f % f % 

Dizel Motorları Yakıt Pompası  ve 
Enjektör Ayarcılığı 

30 6,7 63 3,6 

İş Makineleri Bakım  Onarımcılığı 25 5,6 90 5,2 

Motorlu Araçlar LPG sistemleri 
Bakım ve Onarımcılığı 

15 3,3 42 2,4 

Motosiklet   Tamirciliği 27 6,0 45 2,6 

Otomotiv Boyacılığı 58 12,9 141 8,1 

Otomotiv Elektrikciliği 63 14,0 186 10,7 

Otomotiv Elektro- Mekanikerliği 37 8,2 457 26,4 

Otomativ  Gövdeciliği 64 14,3 259 15,0 

Otomotiv Mekanikerliği 70 15,6 328 18,9 

Otomativ  Motor Yenileştirmeciliği 16 3,6 40 2,3 

Ön  Düzen Ayarcılığı ve Lastikcilik 44 9,8 81 4,7 

Toplam 449 100,0 1732 100,0 
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 Mesleki eğitim merkezlerinde motorlu araçlar teknolojisi alanında 11 eğitim 

meslek/dal eğitim verilmektedir. Anketi cevaplayan işletme yetkilileri ve öğrencilerin  

hangi alanda çalıştıklarına dair  Tablo 3.1.10’nu   incelediğimizde; işletme yetkililerinin 

büyük çoğunluğunun Otomativ Mekanikerliği, Otomativ Elektrikçiliği, Otomativ 

Boyacılığı, Otomativ  Gövdeciliği, Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastik ve Otomotiv Elektro- 

Mekanikerliğinde  çalıştıkları görülmektedir.  

 Öğrencilerin eğitimini aldıkları meslek dalına göre dağılımı incelediğimizde ise  

öğrencilerin büyük çoğunluğu ise  Otomotiv Elektro- Mekanikerliği, Otomotiv 

Mekanikerliği, Otomativ  Gövdeciliği, Otomotiv Boyacılığı, İş Makineleri  Bakım  

Onarımcılığı ve Ön  Düzen Ayarcılığı ve Lastikcilik  dalında eğitim aldıkları 

görülmektedir. 
 

3.1.11. İşletme Yetkililerinin Görevi 

  Tablo 3.1.11’de araştırma kapsamında ankete cevap veren işletme yetkililerinin 

görevlerine ilişkin veriler yer almaktadır.  
 

Tablo 3.1.11: İşletme Yetkililerinin Görevi 
                                                                                                                                                                                    

İşletme Yetkilisi 
İşletmede Yapılan Görev 

f % 

İşletme Sahibi ve Yöneticisi 259 57,7 

İşletme Yöneticisi 19 4,2 

İşletme Sahibi 88 19,6 

Atölye Şefi 17 3,8 

Bölüm Şefi 3 0,7 

Usta Öğretici 57 12,7 

İnsan Kaynakları Müdürü 2 0,4 

Diğer 4 0,9 

Toplam 449 100,0 

 Tablo 3.1.11’i incelendiğimizde;  araştırmaya katılan işletme yetkililerinin yüzde   

57,7’si “işletme sahibi ve yöneticisi”, yüzde 19,6’sı “işletme sahibi”, yüzde 12.7’si 

“usta öğretici”, yüzde 4,2’si “işletme yöneticisi”, yüzde 3,8’i “atölye şefi” ve yüzde 

0,4’ü ise “insan kaynakları müdürü” olduğunu belirtmiştir. “Diğer”  seçeneğine cevap 

veren işletme yetkilisinin yüzde 0,9’u ise  “servis danışmanı” olarak görev yaptıklarını 

belirmiştir. 
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3.1.12. Öğrencilerin Cinsiyetleri 

Tablo 3.1.12’de araştırma kapsamında ankete cevap veren öğrencilerin 

cinsiyetlerine ilişkin veriler yer almaktadır.  

Tablo 3.1.12: Öğrencilerin Cinsiyetleri  
Öğrenci 

Cinsiyet 
f % 

Kız 2 0,1 

Erkek 1730 99,9 

Toplam 1732 100,0 

 

Tablo 3.1.12 incelendiğinde;  mesleki eğitim merkezlerinde motorlu araçlar 

teknolojisinin 11 meslek/dal eğitim alan çalışanların yüzde 99,9’unun “erkek” öğrenci 

yüzde 0,1’inin ise  “kız”  öğrenci olduğu görülmektedir. 

Bu meslek alanının beden işçiliği gerektirmesi bu durumun sebebi olarak 

gösterilebilinir.   

3.1.13. Öğrencilerin Öğrenim Durumu  

 Mesleki eğitim merkezine devam eden öğrencilerin öğrenim durumuna ilişkin 

olarak belirtmiş oldukları görüşler Tablo 3.1.13’de yer almaktadır.  

Tablo 3.1.13: Öğrencilerin Öğrenim Durumu  
Öğrenci 

Öğrenim durumu 
f % 

İlköğretim 276 15,9 

Ortaokul Terk 41 2,4 

Ortaokul Mezunu 793 45,8 

Genel Lise Terk 300 17,3 

Genel Lise Mezunu 60 3,5 

Meslek Lisesi Terk 235 13,6 

Meslek Lisesi Mezunu 12 0,7 

Diğer 8 0,5 

Boş/Geçersiz 7 0,4 

Toplam 1732 100,0 
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 Tablo 3.1.13’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğrencilerin yüzde 45,8’i 

“ortaokul mezunu”, yüzde 17,3’ü “genel lise terk” , yüzde 15,9’u “ilköğretim”, yüzde 

13,6’sı “meslek lisesi terk”, yüzde 3,5’inin “genel lise mezunu”, yüzde 2,4’ünün 

“ortaokul terk”, yüzde 0,7’sinin “meslek lisesi mezunu”, yüzde 0,5’nin ise “diğer” 

seçeneğini işaretleyerek  “açık öğretim lisesi” öğrencisi olduklarını belirtmişlerdir.  

Öğrencilerin yüzde 0,4’ü ise bu soruya cevap vermemiştir.  

3.1.14. Öğrencilerin Seçtikleri Meslek Alanında Çalışmaktan Memnun 

Olma Durumu 

Öğrencilerin seçtikleri meslek alanında çalışmaktan memnun olma durumuna 

ilişkin görüşleri Tablo 3.1.14’de verilmektedir. 

 

Tablo 3.1.14: Meslek Alanında Çalışmaktan Memnun Olma Durumu  
Öğrenci 

Memnun Olma durumu 
f % 

Evet 1612 93,1 

Hayır 110 6,4 

Boş/Geçersiz 10 0,6 

Toplam 1732 100,0 

 

Tablo 3.1.14 incelendiğinde; öğrencilerin yüzde 93,1’i büyük bir çoğunluğu 

seçtikleri meslek alanında çalışmaktan memnun olduklarını belirtmişlerdir.  

Bu durum öğrencilerin mesleklerini bilinçli bir şekilde seçmesinin olumlu bir 

göstergesi olarak algılanabilinir.  

3.1.15. Öğrencilerin Çalıştıkları Meslek Alanını Tercih Etme Nedeni 

Araştırma kapsamında ankete cevap veren öğrencilerin çalıştıkları meslek 

alanını tercih etme nedenine ilişkin olarak belirtmiş oldukları görüşler Tablo 3.1.15’de 

yer almaktadır.  
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Tablo 3.1.15: Öğrencilerin Çalıştıkları Meslek Alanını Tercih Etme Nedeni  
 Öğrenci 

İşaretleyen İşaretlemeyen Toplam 
Tercih Etme Nedeni 

f % f % f % 
İlgi, İstek  ve 
Kabiliyetlerime 
Uygunluğu 

885 51,1 
 

847 48.9 1732 100.0 

Aile Büyüklerim 688 39,7 1044 60,2 1732 100.0 

Bu meslek Alanında 
Çalışan Arkadaşlarım 

262 15,1 1470 84,9 1732 100.0 

Çırakların Sosyal 
Güvence Altına Alınması 

255 14,7 1477 85,2 1732 100.0 

İşyeri Açabilme İmkânı 614 35,5 1118 
 

64,6 1732 100.0 

İlköğretim Döneminde 
Almış Olduğum  
Rehberlik  Hizmetlerinin 
Yönlendirmesi 

89 5,1 1643 94,9 1732 100.0 

Diğer 42 2,4 1690 97,6 1732 100.0 

 

Öğrencilere çalıştıkları meslek alanını tercih etmeleri nedeni anket sorusunu 

cevaplarken birden fazla seçenek işaretleyerek cevap verebilirsiniz diye belirtilmiştir. 

Tablo 3.1.15’de görüldüğü üzere öğrencilerin çalıştıkları meslek alanını tercih 

etme nedeni olarak yüzde 51,1’i “ilgi, istek ve kabiliyetlerime uygunluğu”, yüzde 

39,7’si “aile büyüklerim”,  yüzde 35,5’i “işyeri açabilme imkânı”, yüzde 15,1’i “bu 

meslek alanında çalışan arkadaşlarım”, yüzde 14,7’si “çırakların sosyal güvence altına 

alınması”, yüzde 5,1’i “ilköğretim döneminde almış olduğum rehberlik hizmetlerinin 

yönlendirmesi” ve yüzde 2,4’ü ise “diğer” seçeneğinde okul hayatını yarıda bıraktığım 

için meslek edinme imkânının olması, işyerinin yollamasıyla, büyük bir firmada 

çalışmak için MEM belgesinin öncelik olarak tercih edilmesi tercih etme nedeni olarak 

belirmişlerdir. 

Tablo 3.1.14 verisinde görüldüğü gibi öğrencilerin yüzde 93,1’i seçtikleri meslek 

alanında çalışmaktan çok memnun olduklarını bunun nedeni olarak öğrencilerin ilgi, 

istek ve kabiliyetlerine uygun mesleği seçtikleri ve bu mesleği seçerken aile 

büyüklerinin yönlendirmesinin büyük bir etken olduğu ayrıca çıraklık eğitimi 

sonucunda işyeri açabilme imkânının olmasının da bu meslek alanına yönelmelerinde 

etken olduğu söylenebilinir. 

Bu soruda ilköğretim döneminde almış olduğum rehberlik hizmetlerinin 

yönlendirmesi seçeneğini işaretleyen öğrencilerin oranı yalnızca yüzde 5,1’dir. 
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Bu verilere dayanarak tanıtım ve rehberlik hizmetlerinde MEM hakkında yeteri 

kadar bilgi verilmediği söylenebilinir.  

3.1.16. Öğrencilerin Mesleki Eğitim Merkezlerini Tercih Etme Nedeni 

 Öğrencilerin mesleki eğitim merkezlerini tercih etme nedenine ilişkin görüşleri 

Tablo 3.1.16’da verilmektedir. 

Tablo 3.1.16: Öğrencilerin Mesleki Eğitim Merkezlerini Tercih Etme Nedeni  
 Öğrenci 

İşaretleyen İşaretlemeyen Toplam 
Tercih Etme Nedeni 

f % f % f % 

Kendim 986 56,9 746 43,0 1732 100.0 

Aile Büyüklerim 594 34,3 1138 65,8 1732 100.0 

Öğretmenlerim 117 6,8 1615 93,2 1732 100.0 

Arkadaşlarım 269 15,5 1463 84,4 1732 100.0 

Bu Okul Mezunları 208 12,0 1524 88,0 1732 100.0 

Çalıştığım İşletmenin 
Yöneticileri 

463 26,7 1269 73,2 1732 100.0 

Sosyal Güvence 335 19,3 1397 80,7 1732 100.0 

İşyeri Açabilme İmkânının 
Verilmesi 

642 37,1 1090 63,0 1732 100.0 

Eğitimini Yarıda Bırakanlara  
Okuma İmkanını Verilmesi 

168 9,7 1564 90,3 1732 100.0 

Eğitimini Yarıda Bırakanlara  
Bir Meslek Sahibi  Olmasına  
İmkan Verilmesi 

312 18,0 1420 82,0 1732 100.0 

Diğer 11 0,6 1721 99,3 1732 100.0 

 

 Öğrencilere çalıştıkları meslek alanını tercih etmeleri nedeni anket sorusunu 

cevaplarken birden fazla seçenek işaretleyerek cevap verebilirsiniz diye belirtilmiştir.  

Tablo 3.1.16 incelendiğinde; öğrencilerin yüzde 56,9’u “kendi tercihleri olduğunu”, 

yüzde 37,1’i “işyeri açabilme imkanının verilmesi”, yüzde 34,3’ü “aile büyüklerinin 

tavsiye etmesi”, yüzde  26,7’si “işletme yetkililerinin yönlendirmesi”, yüzde 19,3’ü 

“sosyal güvence”,  yüzde 18’i “eğitimini yarıda bırakanlara  bir meslek sahibi  olmasına  

imkan verilmesi”, yüzde 15,5’i “arkadaşlarının önermesi”, yüzde 12’si “bu okul 

mezunlarının önermesi”, yüzde 9,7’si “eğitimini yarıda bırakanlara  okuma imkanının 

verilmesi”, yüzde 6,8’si “öğretmenlerinin yönlendirmesi”  ve öğrencilerin  yüzde 0,6’sı  

ise  “diğer” seçeneğinde  işyerinin yollamasıyla ve büyük bir firmada çalışmak için 
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çıraklık MEM  belgesinin öncelik olarak tercih  edilmesi  nedeniyle tercih ettiklerini  

belirtmişlerdir. 

Bu durum öğrenciler motorlu araçlar alanında öğrenim gören öğrencilerin büyük 

ölçüde ailenin yönlendirmesi ve kendi istekleriyle MEM geldiklerinin göstergesi olarak 

algılanabilinir. 
 

3.1.17. Öğrencilerin Mesleki Eğitim Merkezlerine Başvurmadan Önce Bu 

Okullar Hakkında Bilgi sahibi Olma Durumu 

Tablo 3.1.17’de araştırma kapsamında ankete cevap veren öğrencilerin mesleki 

eğitim merkezlerine başvurmadan önce bu okullar hakkında bilgi sahibi olma durumuna 

ilişkin olarak belirtmiş oldukları görüşler yer almaktadır.  
 

Tablo 3.1.17: Öğrencilerin Mesleki Eğitim Merkezlerine Hakkında Bilgi sahibi 
Olma Durumu  

Öğrenci 
Katılım Derecesi  

f % 

Çok 220 12,7 

Oldukça 256 14,8 

Kısmen 512 29,6 

Çok az 485 28,0 

Hiç  252 14,5 

Boş/Geçersiz  7 0,4 

Toplam  1732 100,0 

Aritmetik Ortalama  2,83 

Standart Sapma  1,223 
 

Tablo 3.1.17’ deki veriler incelendiğinde; öğrencilerin yüzde 27,5’inin 

“oldukça” ve daha üst düzeyde,  yüzde 29,6’sının “kısmen”, yüzde 42,5’inin ise “çok 

az” ve daha alt düzeyde mesleki eğitim merkezlerinde verilen eğitimler hakkında bilgi 

sahibi oldukları görülmektedir.  

Bu soruda öğrencilerin belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik ortalaması 2,83 

“kısmen” düzeyinde olup, standart sapması 1,223’dür.  

Bu sonuçlar Tablo 3.1.16’da yer alan öğrencilerin çalıştıkları meslek alanını 

tercih etme nedenleri ile birlikte değerlendirildiğinde öğrencilerin alan ve dal seçiminde 

herhangi bir rehberlik hizmetini alma durumlarının da çok az olduğu gözlenmektedir. 
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Bu bulgular ışığında öğrenciler, mesleki eğitim merkezleri hakkında yeterli 

derecede bilgi sahibi olmadan bu okulları tercih etikleri söylenebilir. 

3.1.18. Öğrencilerin Çıraklık Eğitimini Çalışan Diğer Kişilere Tavsiye Etme 
Durumu  

Öğrencilerin çıraklık eğitimini çalışan diğer kişilere tavsiye etme durumuna 

ilişkin görüşler Tablo 3.1.18’de yer almaktadır. 

Tablo 3.1.18: Öğrencilerin Çıraklık Eğitimini Çalışan Diğer Kişilere Tavsiye Etme 
Durumu  

Öğrenci 
Başka Kişilere Tavsiye Etme Durumu 

f % 

Evet 1561 90,1 

Hayır 167 9,6 

Boş/Geçersiz  4 0,2 

Toplam  1732 100,0 
 

Tablo 3.1.18 incelendiğinde;  mesleki eğitim merkezlerinde motorlu araçlar 

teknolojisi alanında eğitim alan öğrencilerin yüzde 90,1’i “evet” seçeneğini 

işaretleyerek çıraklık eğitimini çalışan diğer kişilere tavsiye edeceklerini belirtirken, 

öğrencilerin yüzde 9,6’sı ise “hayır” seçeneğini işaretleyerek çıraklık eğitimini çalışan 

diğer kişilere tavsiye etmeyeceklerini belirtmişlerdir. 

Bu bulgular Tablo 3.1.14’ de yer alan bulgularla birlikte değerlendirildiğinde 

anketi cevaplandıran öğrenciler bu meslek alanını ilgi, istek ve kabiliyetlerine uygun 

olarak kendilerinin tercih ettiklerini belirtmişlerdir. MEM verilen eğitimin kendilerinin 

gelişimine katkı sağlayacağını düşündüklerinden dolayı bu kurumları diğer çalışanlara 

da  tavsiye ettikleri söylenebilinir. 

3.2. Öğretmen, İşletme Yetkilisi Ve Öğrencilerin Eğitime İlişkin Görüşleri 

Zorunlu temel eğitimini tamamladıktan sonra, gerçek iş ortamında fiilen 

çalışarak meslek öğrenmek isteyen 14 yaşını doldurmuş vatandaşlarımızın teorik ve 

pratik mesleki eğitimlerinin bir programa göre yapılmasını sağlayarak, onları ülkenin 

ihtiyaç duyduğu iş gücünü beceriyle kullanan kişi hâline getirmek, çıraklık eğitiminin 

temel amacıdır.(Çıraklık ve  Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, 2008). 
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Çıraklık eğitim programlarından biri olan motorlu araçlar teknolojisi alanının 

altında 11 meslek/dal bulunmaktadır. Bunlar;  Dizel Motorları Yakıt Pompası ve 

Enjektör Ayarcılığı, İş Makineleri Bakım Onarımcılığı, Motorlu Araçlar LPG sistemleri 

Bakım ve Onarımcılığı, Motosiklet Tamirciliği, Otomotiv Boyacılığı, Otomotiv 

Elektrikciliği, Otomotiv Elektro- Mekanikerliği, Otomativ Gövdeciliği, Otomotiv 

Mekanikerliği, Otomativ Motor Yenileştirmeciliği, Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikciliktir.  

Çıraklık dönemi teorik eğitim programlarının yaklaşık % 30’u genel bilgi dersi 

ve  % 70’i ise meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır Motorlu araçlar teknolojisi 

alanında genel bilgi dersleri (tüm meslekler için ortak derstir), meslek bilgisi dersleri 

alan ortak meslek dersleri ve meslek/dal dersleri olarak gruplandırılmıştır. 

Araştırmanın bu kısmında Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 

mesleki eğitim merkezlerinde öğretimi yapılan motorlu araçlar teknolojisi alanında 

verilen eğitimin etkililiğine ilişkin bulgular ve bulgulara dayalı olarak yapılan yorumlar 

yer almaktadır.  

3.2.1.Türkçe Dersinin Etkililiğine İlişkin Görüşler  

Türkçe dersinde, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerilerinin 

kazandırılmasına ilişkin öğretmen, işletme yetkilisi ve öğrenci görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.2.1 ‘de 

verilmektedir.  

Tablo 3.2.1: Türkçe Dersi  
Öğretmen İşletme Yetkilisi Öğrenci 

Katılım Derecesi 
f % f % f % 

Çok 12 8,4 85 18,9 718 41,5 

Oldukça 48 33,6 188 41,9 490 28,3 

Kısmen 57 39,9 113 25,2 289 16,7 

Çok az 22 15,4 49 10,9 141 8,1 

Hiç 4 2,8 14 3,1 86 5,0 

Boş/Geçersiz     8 0,5 

Toplam 143 100,0 449 100,0 1732 100,0 

Aritmetik Ortalama 3,29 3,62 3,93 

Standart Sapma 0,925 1,010 1,164 

p 0,000* 
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Tablo 3.2.1’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin yüzde 42’si , 

işletme yetkililerinin yüzde 60,8’i ve öğrencilerin yüzde 69,8 gibi bir oranı “oldukça” ve 

daha  üst düzeyde Türkçe dersinin meslek hayatına hazırlanan öğrencilere kendini ifade 

etme, iletişim kurma, arkadaşlarıyla iş birliği yapma, tartışma, problem çözme, ortak 

karar verme ve girişimcilik gibi hayatî öneme haiz becerilerin kazandırılmasında yararlı 

olduğunu söylerken,  öğretmenlerin yüzde 18,2’si, işletme yetkililerinin yüzde 14’ü, 

öğrencilerin ise yüzde 5,5’nin “çok az” ve daha alt düzeyde  faydalı olduğu görüşünü 

belirtmişlerdir.  

Türkçe dersinin, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerisine ilişkin 

olarak öğretmenlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 3,29 ile “kısmen” 

düzeyinde olup standart sapması 0,925’dir. İşletme yetkililerinin aritmetik ortalaması 

ise 3,62 ile “oldukça” düzeyinde standart sapması 1,010’dur. Öğrenci görüşlerinin 

aritmetik ortalaması da 3,93 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,164’dür.  

Her üç grubun arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans 

analizi sonunda p=0,000*  bulunmuş olup gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı 

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

testi ile test edilmiş olup sonuç olarak görüş farklılıklarının öğretmen ile işletme 

yetkilisi, öğretmen ile öğrenci ve işletme yetkilisi ile öğrenci arasında olduğu, bir başka 

deyişle her üç grup arasında ortaya çıktığı görülmektedir.  

Anketi cevaplandıran grupların belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik 

ortalamaları incelendiğinde; öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin görüşlerinin aritmetik 

ortalaması öğretmen ve işletme yetkilisinin görüşlerinin aritmetik ortalamasından daha 

yüksek olduğu görülmektedir. 

Bu sonuçlara dayanarak motorlu araçlar teknolojisi alanında eğitimi verilen 

Türkçe dersinin öğrencileri meslek hayatına hazırlanmada yararlı olduğunu söylemek 

mümkün olmakla birlikte ders programında bir takım düzenlemelere de ihtiyaç 

duyulduğu da düşünülebilinir. 

 

3.2.2. Matematik ve Meslek Matematiği Dersinin Etkililiğine İlişkin 

Görüşler  

Matematik ve meslek matematiği dersinde, öğrencilerin mesleğe daha iyi 

hazırlanması, çalışma hayatındaki başarısını yükseltmesi, çağdaş teknolojinin istediği 

nitelikteki insan tipinin yetiştirmesi için problem çözebilen, çözüm ve yaklaşımları 

tartışabilecekleri ortamların sağlanmasına ilişkin öğretmen, işletme yetkilisi ve öğrenci 
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görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi 

sonuçları Tablo 3.2.2’ de verilmektedir.  

 
Tablo 3.2.2: Matematik ve Meslek Matematiği Dersi   

Öğretmen İşletme Yetkilisi Öğrenci 
Katılım Derecesi 

f % f % f % 

Çok 11 7,7 74 16,5 439 25,3 

Oldukça 43 30,1 188 41,9 604 34,9 

Kısmen 56 39,2 109 24,3 330 19,1 

Çok az 28 19,6 61 13,6 201 11,6 

Hiç 5 3,5 16 3,6 137 7,9 

Boş/Geçersiz - - 1 0,2 21 1,2 

Toplam 143 100,0 449 100,0 1732 100,0 

Aritmetik Ortalama 3,18 3,54 3,58 

Standart Sapma 0,956 1,033 1,213 

p 0,000* 

 

Tablo 3.2.2’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin yüzde 

37,8’i, işletme yetkililerinin yüzde 58,4’ü ve öğrencilerin yüzde 60,2’si matematik ve 

meslek matematiği dersinin “oldukça” ve daha üst düzeyde yararlı olduğunu söylerken,  

öğretmenlerin yüzde 23,1’i, işletme yetkililerinin yüzde 17,2’si öğrencilerin ise yüzde 

19,5’inin “çok az” ve “hiç” düzeylerinde matematik ve meslek matematiği dersinin 

eğitimini aldıkları meslek dalına bir faydası olduğu görüşünü  belirtmiştir. 

Matematik ve meslek matematiği dersine ilişkin olarak öğretmenlerin 

belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 3,18 ile “kısmen” düzeyinde olup standart 

sapması 0,956’dır. İşletme yetkililerinin aritmetik ortalaması ise 3,54 ile “oldukça” 

düzeyinde olup standart sapması 1,033’dür. Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması 

ise 3,58  ile “ oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,213’dür. 

Her üç grubun arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans 

analizi sonunda  p=0,000*  bulunmuş olup gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı 

olduğu  ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de 

sheffe testi ile test edilmiş olup sonuç olarak görüş farklılıklarının öğretmen ile işletme 

yetkilisi ve öğretmen ile öğrenci arasında olduğu görülmektedir. İşletme yetkilisi ve 

öğrenci arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir. 
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Anketi cevaplandıran grupların belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik 

ortalaması incelendiğinde; öğrencilerin matematik ve meslek matematiği dersine ilişkin 

görüşlerinin aritmetik ortalaması öğretmen ve işletme yetkilisinin görüşlerinin aritmetik 

ortalamasından daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Bu sonuçlara dayanarak motorlu araçlar teknolojisi alanında eğitimi verilen 

matematik ve meslek matematiği dersinin öğrencilerin mesleğe daha iyi hazırlamasında 

ve çalışma hayatındaki başarılarını yükseltmelerinde yararlı olduğunu söylemek 

mümkün olmakla birlikte bir takım eksikliklerin bulunduğu söylenebilinir. 

3.2.3. İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi Dersinin Etkililiğine İlişkin 
Görüşler  

İşletme bilgisi ve toplam kalite yönetimi dersinde, araştırma yapabilme, problem 

çözerek, çözüm ve yaklaşımları paylaşıp tartışabilme yeteneğini kazandırma, 

işletmelerin kuruluşu, yönetim biçimleri ve pazarlama stratejileri ile ilgili bilgi ve 

becerilerinin kazandırılmasına ilişkin öğretmen, işletme yetkilisi ve öğrenci görüşleri ile 

görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 

3.2.3’de verilmektedir.  

Tablo 3.2.3: İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi Dersi   
Öğretmen İşletme Yetkilisi Öğrenci 

Katılım Derecesi 
f % f % f % 

Çok 6 4,2 90 20,0 451 26,0 

Oldukça 37 25,9 155 34,5 545 31,5 

Kısmen 60 42,0 124 27,6 321 18,5 

Çok az 36 25,2 66 14,7 183 10,6 

Hiç 3 2,1 13 2,9 122 7,0 

Boş/Geçersiz 1 0,7 1 0,2 110 6,4 

Toplam 143 100,0 449 100,0 1732 100,0 

Aritmetik Ortalama 3,04 3,54 3,62 

Standart Sapma 0,877 1,058 1,211 

p 0,000* 

Tablo 3.2.3’de anketi cevaplandıran öğretmenlerin yüzde 30,1’inin, işletme 

yetkililerinin yüzde 54,5’inin ve öğrencilerin  yüzde 57,5’inin “oldukça” ve daha üst 

düzeyde işletme bilgisi ve toplam kalite yönetimi dersinin mesleğin gelişmesi açısından 

yararlı olduğunu söylerken,  öğretmenlerin yüzde 27,3’i, işletme yetkililerinin yüzde 
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17,6’sı öğrencilerin ise yüzde 17,6’sı “çok az” ve daha alt düzeyde işletme bilgisi ve 

toplam kalite yönetimi dersinin eğitimini aldıkları meslek dalına bir faydası olacağı 

görüşünü belirtmişlerdir. 

İşletme bilgisi ve toplam kalite yönetimi dersine ilişkin olarak öğretmenlerin 

belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 3,04 ile “kısmen” düzeyinde olup standart 

sapması 0,877’dir. İşletme yetkililerinin aritmetik ortalaması ise 3,54 ile “oldukça” 

düzeyinde standart sapması 1,058’dir. Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,62 

ile “ oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,211’dir. 

Her üç grubun arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans 

analizi sonunda  p=0,000* bulunmuş  olup gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı 

ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe 

testi ile test edilmiş olup sonuç olarak görüş farklılıklarının öğretmen ile işletme 

yetkilisi ve öğretmen ile öğrenci arasında olduğu görülmektedir. İşletme yetkilisi ve 

öğrenci arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir. 

Anketi cevaplandıran grupların belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik 

ortalaması incelendiğinde; öğrencilerin işletme bilgisi ve toplam kalite yönetimi dersine 

ilişkin görüşlerinin aritmetik ortalaması, öğretmen ve işletme yetkilisinin görüşlerinin 

aritmetik ortalamasından daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Bu sonuçlar işletme bilgisi ve toplam kalite yönetimi dersinin işletmelerin 

kuruluşu, yönetim biçimleri ve pazarlama stratejilerini öğrenmeleri, işletmenin işleyişi 

ve üretim anındaki sorunlarını çözmelerinde öğrencilere katkı sağladığını  söylemek 

mümkün olmakla birlikte  ders  programında  bir takım eksikliklerin bulunduğu 

yönünde de   algılanabilir. 

3.2.4. Din Kültürü ve Meslek Ahlakı Dersinin, Etkililiğine İlişkin Görüşler  

Günümüzde kültürün bütün unsurları ve teknolojinin geldiği nokta ve bunların 

beraberinde getirdiği problemler de göz önüne alındığında, insanlığın gelişim ve 

değişiminin sürekli iyi yönde olmasının bir unsuru da dinin iyi anlaşılmasına ve doğru 

yorumlanmasına bağlıdır. 

 Bu nedenle Motorlu araçlar teknolojisi alanında okutulan din kültürü ve meslek 

ahlakı dersi dürüst, insani değerlere saygılı, mesleğini en güzel şekilde icra etmenin 

kutsallığını kavrayabilmesine ilişkin katılımcı görüşleri ile görüşler arasındaki 

farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.2.4’de 

verilmektedir. 
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Tablo 3.2.4: Din Kültürü ve Meslek Ahlakı Dersi      
Öğretmen İşletme Yetkilisi Öğrenci 

Katılım Derecesi 
f % f % f % 

Çok 22 15,4 127 28,3 687 39,7 

Oldukça 42 29,4 174 38,8 461 26,6 

Kısmen 43 30,1 91 20,3 186 10,7 

Çok az 26 18,2 42 9,4 89 5,1 

Hiç 7 4,9 13 2,9 115 6,6 

Boş/Geçersiz 3 2,1 2 0,4 194 11,2 

Toplam 143 100,0 449 100,0 1732 100,0 

Aritmetik Ortalama 3,32 3,80 3,98 

Standart Sapma 1,102 1,043 1,213 

p 0,000* 

 

Tablo 3.2.4’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin yüzde 

44,8’i, işletme yetkililerinin yüzde 67,1’i ve öğrencilerin yüzde 66,3’ü “oldukça” ve 

daha üst düzeyde din kültürü ve meslek ahlakı dersinin yararlı olduğunu söylerken,  

öğretmenlerin yüzde 20,3’ü, işletme yetkililerinin yüzde 12,3’ü öğrencilerin ise yüzde 

11,7’si “çok az” ve daha alt düzeyde din kültürü ve meslek ahlakı dersinin eğitimini 

aldıkları meslek dalına bir faydalı olacağı  görüşünü belirtmişlerdir.   

Din kültürü ve meslek ahlakı dersine ilişkin olarak öğretmenlerin belirttikleri 

görüşlerin aritmetik ortalaması 3,32 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapması 

1,102’dir. İşletme yetkililerinin aritmetik ortalaması ise 3,80 ile “oldukça” düzeyinde 

standart  sapması  1,043’dür.  Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması  ise  3,98   ile  

“oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,213’dür.  

Her üç grubun arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans 

analizi sonunda p=0,000* olup gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile 

test edilmiş olup sonuç olarak görüş farklılıklarının öğretmen ile işletme yetkilisi ve 

öğretmen ile öğrenci ve öğrenci ile işletme yetkilisi arasında anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir. Bir başka deyişle her üç grup arasında olduğu görülmektedir 

Anketi cevaplandıran grupların belirtmiş oldukları aritmetik ortalaması 

incelendiğinde; öğrencilerin din kültürü ve meslek ahlakı dersinin etkililiğine ilişkin 
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görüşlerinin aritmetik ortalaması öğretmen ve işletme yetkilisinin görüşlerinin aritmetik 

ortalamasından daha yüksek olduğu görülmektedir.   

Bu sonuçlar ışığında din kültürü ve meslek ahlakı dersinin öğrencilerin dürüst, 

insani değerlere saygılı ve mesleğini en güzel şekilde icra etmenin kutsallığını 

kavrayabilmeleri açısından önemli bir katkı sağlasa da ders programında bazı 

değişikliklerin yapılması gerektiği de söylenebilinir.  

3.2.5. Mesleki Bilgisayar Dersinin Etkililiğine İlişkin Görüşler 

Günümüzün gelişme ve çağı yakalama düşüncesinin en önemli 

gereksinimlerinden biride bilgisayarı verimli bir şekilde kullanmaktır. Bu sebeple; 

kişilerin bilgisayarı, onu oluşturan birimler ile işleve geçirecek programları en verimli 

bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli görülen hususları bilmeleri gerekmektedir. 

Böylece teknolojiye ulaşabilmenin yolu daha da kısaltılmış olacaktır. 

 Bu amaçla, tüm mesleki alanlarda iş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik 

personelin yetiştirilmesi amacıyla mesleki eğitim merkezlerinde eğitimi verilen tüm 

meslek dallarında okutulmak üzere mesleki bilgisayar dersi konulmuştur Motorlu 

araçlar teknolojisi alanında okutulan mesleki bilgisayar dersinin etkililiğine ilişkin 

katılımcı grupların belirtilmiş oldukları görüşler ile görüşler arasındaki farklılığın  test 

edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.2.5’de verilmektedir.  

 

Tablo 3.2.5: Mesleki Bilgisayar Dersi    
Öğretmen İşletme Yetkilisi Öğrenci 

Katılım Derecesi 
f % f % f % 

Çok 16 11,2 80 17,8 535 30,9 

Oldukça 33 23,1 177 39,4 454 26,2 

Kısmen 55 38,5 109 24,3 271 15,6 

Çok az 34 23,8 63 14,0 139 8,0 

Hiç 3 21 17 3,8 159 9,2 

Boş/Geçersiz 2 1,4 3 0,7 174 10,0 

Toplam 143 100,0 449 100,0 1732 100,0 

Aritmetik Ortalama 3,17 3,53 3,68 

Standart Sapma 0,994 1,058 1,301 

p 0,000* 
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Tablo 3.2.5’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin yüzde 

34,3’ü, işletme yetkililerinin yüzde 57,2’si ve öğrencilerin yüzde 57,1’i “oldukça” ve 

daha üst düzeyde mesleki bilgisayar dersinin yararlı olduğunu söylerken,  öğretmenlerin 

yüzde 25,9’u, işletme yetkililerinin yüzde 17,8’iöğrencilerin ise yüzde 17,2’si “çok az” 

ve daha alt düzeyde mesleki bilgisayar dersinin eğitimini aldıkları meslek dalına  

faydası olacağı   görüşünü belirtmişlerdir.   

Mesleki Bilgisayar dersine ilişkin olarak öğretmenlerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması 3,17 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapması 0,994’dür. 

İşletme yetkililerinin aritmetik ortalaması ise 3,53 ile “oldukça” düzeyinde standart 

sapması 1,058’dir. Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,68  ile “ oldukça” 

düzeyinde olup standart sapması 1,301’dir.  

Her üç grubun 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 olduğunu spps’de 

sheffe testi ile test edilmiş olup sonuç olarak görüş farklılıklarının öğretmen ile işletme 

yetkilisi ve öğretmen ile öğrenci arasında olduğu görülmektedir. İşletme yetkilisi ve 

öğrenci arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir. 

Anketi cevaplandıran grupların belirtmiş oldukları aritmetik ortalaması 

incelendiğinde; öğrencilerin mesleki bilgisayar dersine ilişkin görüşlerinin aritmetik 

ortalaması öğretmen ve işletme yetkilisinin görüşlerinin aritmetik ortalamasından daha 

yüksek olduğu görülmektedir.   

Bu sonuçlar ışığında mesleki bilgisayar dersinin motorlu araçlar alanında, iş 

piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik personelin yetiştirmesi önemli bir katkı 

sağladığını söylemek mümkün olmakla birlikte mesleki bilgisayar ders programında bir 

takım düzenlemelere ihtiyaç duyulmakta olduğu söylenebilinir. 

3.2.6. Ortak Beceri Dersinin Etkililiğine İlişkin Görüşler 

Motorlu araçlar teknolojisi alanında ortak beceri dersi, alan ortak meslek dersi 

okutulmaktadır.  Bu dersin işlenmesinin amacı tüm meslek elemanlarının sahip olması 

gereken düşünme, öğrenme, öz yönetim, takım çalışması ve demokratik vatandaşlık 

hakları ile ilgili becerileri kazanmasıdır.  
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Bu amaç doğrultusunda, ortak beceri dersinin işlenmesinde ki etkiliğine  

katılımcı  görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans 

analizi sonuçları Tablo 3.2.6’da verilmektedir.  

Tablo 3.2.6: Ortak Beceri Dersi   
Öğretmen İşletme Yetkilisi Öğrenci 

Katılım Derecesi  
f % f % f % 

Çok 13 9,1 76 16,9 532 30,7 

Oldukça 51 35,7 183 40,8 529 30,5 

Kısmen 59 41,3 132 29,4 310 17,9 

Çok az 19 13,3 45 10,0 170 9,8 

Hiç  1 0,7 9 2,0 110 6,4 

Boş/Geçersiz    4 0,9 81 4,7 

Toplam  143 100,0 449 100,0 1732 100,0 

Aritmetik Ortalama  3,39 3,61 3,72 

Standart Sapma  0,856 0,951 1,203 

p 0,000* 

 
Tablo 3.2.6’da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin yüzde 

44,8’i, işletme yetkililerinin yüzde 57,2’si ve öğrencilerin yüzde 61,2’i “oldukça”  ve 

daha üst düzeyde ortak beceri dersinin yararlı olduğunu söylerken,  öğretmenlerin yüzde 

14’ü, işletme yetkililerinin yüzde 12’si, öğrencilerin ise yüzde 16,2’si “çok az” ve daha 

alt düzeyde ortak beceri dersinin eğitimini aldıkları meslek dalına bir faydası olacağı 

görüşünü  belirtmişlerdir.  

Ortak beceri dersine ilişkin olarak öğretmenlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması 3,39 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapması 0,856’dır. İşletme 

yetkililerinin aritmetik ortalaması ise 3,61 ile “oldukça” düzeyinde standart sapması 

0,951’dir. Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,72  ile “ oldukça” düzeyinde 

olup standart sapması 1,203’dür.  

Her üç grubun arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans 

analizi sonunda p=0,000* olup gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile 

test edilmiş olup sonuç olarak görüş farklılıklarının öğretmen ve öğrenci arasında 

olduğu görülmektedir. İşletme yetkilisi ve öğretmen, işletme yetkilisi ile öğrenci 

arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir. 
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Anketi cevaplandıran grupların belirtmiş oldukları aritmetik ortalaması 

incelendiğinde; öğrencilerin ortak beceri dersine ilişkin görüşlerinin aritmetik 

ortalaması öğretmen ve işletme yetkilisinin görüşlerinin aritmetik ortalamasından daha 

yüksek olduğu görülmektedir.   

Bu sonuçlar ışığında,  ortak beceri dersinin öğrencilere yaşam boyu 

kullanabilecekleri ve mesleki gelişmelerinde yararlı olabilecek genel bilgi ve beceriler 

kazandırsa da ders programında bazı düzenlemeler gerektiği söylenebilinir. 

3.2.7. Teknik Resim dersinin Etkililiğine İlişkin Görüşler  

Teknik resim dersinin amacı, öğrencilerin geometrik çizimler, görünüş çıkarma, 

ölçekler ve ölçülendirme, kroki resimler, perspektifler ve ara kesitler çizebilme 

yeteneğinin kazandırılmasıdır. 

 Bu amaç doğrultusunda, teknik resim dersinin motorlu araçlar teknolojisi 

alanında eğitim alınan meslek dalına katkısının olup olmadığına yönelik öğretmen, 

işletme yetkilisi ve öğrenci görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için 

yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.2.7’de verilmektedir.  

 
Tablo 3.2.7: Teknik Resim Dersi     

Öğretmen İşletme Yetkilisi Öğrenci 
Katılım Derecesi 

f % f % f % 

Çok 26 18,2 115 25,6 701 40,5 

Oldukça 52 36,4 178 39,6 491 28,3 

Kısmen 41 28,7 92 20,5 226 13,0 

Çok az 21 14,7 50 11,1 155 8,9 

Hiç 3 2,1 13 2,9 119 6,9 

Boş/Geçersiz   1 0,2 40 2,3 

Toplam 143 100,0 449 100,0 1732 100,0 

Aritmetik Ortalama 3,53 3,74 3,88 

Standart Sapma 1,019 1,051 1,239 

p 0,000* 
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Tablo 3.2.7’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin yüzde 

54,6’sı, işletme yetkililerinin yüzde 66,2’si ve öğrencilerin yüzde 68,8’i “oldukça” ve 

daha üst seviyede  teknik resim dersinin çok yararlı olduğunu söylerken,  öğretmenlerin 

yüzde 16,8’nin, işletme yetkililerinin yüzde 3,1’inin öğrencilerin ise yüzde 9,2’sinin 

“çok az” ve daha alt düzeyde ortak beceri dersinin eğitimini aldıkları meslek dalına bir 

faydası olacağı görüşünü belirtmişlerdir.   

Teknik resim dersine ilişkin olarak öğretmenlerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması 3,58 ile “oldukça”  düzeyinde olup standart sapması 1,019’dur. 

İşletme yetkililerinin aritmetik ortalaması ise 3,74 ile “oldukça” düzeyinde standart 

sapması 1,051’dir. Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,88  ile “ oldukça” 

düzeyinde olup standart sapması 1,239’dür.  

Her üç grubun arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans 

analizi sonunda p=0,000* olup gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile 

test edilmiş olup sonuç olarak görüş farklılıklarının öğretmen ile öğrenci ve işletme 

yetkilisi ile öğrenci arasında olduğu görülmektedir. İşletme yetkilisi ile öğretmen ile 

arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir. 

Anketi cevaplandıran grupların belirtmiş oldukları aritmetik ortalaması 

incelendiğinde; öğrencilerin teknik resim dersine ilişkin görüşlerinin aritmetik 

ortalaması öğretmen ve işletme yetkilisinin görüşlerinin aritmetik ortalamasından daha 

yüksek olduğu görülmektedir.   

Anketi cevaplandıran katılımcılara meslek alanıyla ilgili anket soruların dışında 

başka görüş ve önerilerinin (Tablo 3.3.1- Tablo 3.3.2 –Tablo 3.3.3)  olup olmadığı 

sorulduğunda teknik resim dersinin alan eğitimi için ne kadar önemli olduğunu tekrar 

vurgulamak için eğitim süresinin yeterli olmadığı, ve ders saatinin arttırılması 

görüşünde birleşmiş olmalarından da anlaşıldığı üzere, teknik resim dersi motorlu 

araçlar teknolojisi alanı için çok önemli bir ders olduğu ve bu nedenle verilen eğitim 

programının içeriğinde  birtakım eksikliklerin olduğu söylenebilinir 

3.2.8. Temel İmalat ve Araç Bakımı Dersinin Etkililiğinin 

Değerlendirmesine İlişkin Görüşler  

Temel imalat ve araç bakımı dersinin amacı; öğrencilere temel mekanik işlemleri 

ve araç bakımını yapabilme yeterliklerinin kazandırılmasıdır.  
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Bu amaç doğrultusunda, temel imalat ve araç bakımı dersinin motorlu araçlar 

teknolojisi alanında eğitim alınan meslek dalına katkısının olup olmadığına yönelik   

öğretmen, işletme yetkilisi ve öğrenci görüşleri ile görüşler  arasındaki  farklılığın test 

edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları  Tablo 3.2.8’de verilmektedir.  

 

Tablo 3.2.8:Temel İmalat ve Araç Bakımı Dersi  
Öğretmen İşletme Yetkilisi Öğrenci 

Katılım Derecesi 
f % f % f % 

Çok 29 20,3 109 24,3 717 41,4 

Oldukça 75 52,4 201 44,8 454 26,2 

Kısmen 33 23,1 90 20,0 287 16,6 

Çok az 6 4,2 34 7,6 132 7,6 

Hiç   3 0,7 89 5,1 

Boş/Geçersiz   12 2,7 53 3,1 

Toplam 143 100,0 449 100,0 1732 100,0 

Aritmetik Ortalama 3,89 3,86 3,93 

Standart Sapma 0,770 0,901 1,177 

p 0,44 

 

Tablo 3.2.8’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin yüzde 

72,7’si, işletme yetkililerinin yüzde 69,1’i ve öğrencilerin yüzde 67,6’sı “oldukça” ve 

daha üst düzeyde ortak beceri dersinin çok yararlı olduğunu söylerken,  öğretmenlerin 

yüzde 4,2’sinin, işletme yetkililerinin yüzde 8,3’ünün öğrencilerin ise yüzde 12,7’sinin 

“çok az” ve daha alt düzeyde temel imalat ve araç bakımı dersinin eğitimini aldıkları 

meslek dalına bir faydası olacağı  görüşünü belirtmişlerdir.   

Temel imalat ve araç bakımı dersine ilişkin olarak öğretmenlerin belirttikleri 

görüşlerin aritmetik ortalaması 3,89 ile “oldukça”  düzeyinde olup standart sapması 

0,770’dir. İşletme yetkililerinin aritmetik ortalaması ise 3,86 ile “oldukça” düzeyinde 

standart sapması 0,901’dir. Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,93  ile “ 

oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,177’dir.  

Her üç grubun arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans 

analizi sonunda p= 0,44 olup gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı yoktur.  

Anketi cevaplandıran grupların belirtmiş oldukları aritmetik ortalaması 

incelendiğinde; öğrencilerin temel imalat ve araç bakımı dersine ilişkin görüşlerinin 
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aritmetik ortalaması öğretmen ve işletme yetkilisinin görüşlerinin aritmetik 

ortalamasından daha yüksek olduğu görülmektedir.   

Bu sonuçlar ışığında meslek eğitim merkezlerinde eğitimi verilen temel imalat 

ve araç bakımı ders program içeriğinin program içeriğinin mesleği öğrenmek için yeterli 

olduğunu söylemek mümkündür.  

3.2.9. Temel Elektrik- Elektronik Dersinin Etikliliğine İlişkin Görüşler 

Temel elektrik- elektronik dersinin amacı; öğrencilerin elektrik devresi kurarak 

ölçü aletlerine zarar vermeden elektrik deneylerini ve devre ölçümlerini yapabilmelerine 

ilişkin yeterliklerinin kazandırılmasıdır.   

Bu amaç doğrultusunda, Temel elektrik- elektronik dersinin etkililiğine yönelik  

öğretmen, işletme yetkilisi ve öğrenci görüşleri ile görüşler arasındaki  farklılığın test 

edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları  Tablo 3.2.9’ da verilmektedir.  

 
Tablo 3.2.9:Temel Elektrik- Elektronik Dersi  

Öğretmen İşletme Yetkilisi Öğrenci 
Katılım Derecesi 

f % f % f % 

Çok 25 17,5 96 21,4 647 37,4 

Oldukça 60 42,0 176 39,2 437 25,2 

Kısmen 42 29,4 116 25,8 292 16,9 

Çok az 14 9,8 35 7,8 160 9,2 

Hiç 2 1,4 11 2,4 109 6,3 

Boş/Geçersiz   15 3,3 87 5,0 

Toplam 143 100,0 449 100,0 1732 100,0 

Aritmetik Ortalama 3,68 3,71 3,82 

Standart Sapma 0,880 0,980 1,235 

p 0,12 

 
Tablo 3.2.9’da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin yüzde 

59,5’i, işletme yetkililerinin yüzde 60,6’sı ve öğrencilerin yüzde 62,6’sı “oldukça” ve 

daha üst düzeyde ortak beceri dersinin yararlı olduğunu söylerken,  öğretmenlerin yüzde 

11,2’sinin, işletme yetkililerinin yüzde 10,2’sinin öğrencilerin ise yüzde 15,5’nin “çok 

az” ve daha alt düzeyde temel elektrik- elektronik dersinin eğitimini aldıkları meslek 

dalına  faydası olacağı görüşünü belirtmişlerdir.   
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Temel elektrik- elektronik dersine ilişkin olarak öğretmenlerin belirttikleri 

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

0,880’dir. İşletme yetkililerinin aritmetik ortalaması ise 3,71 ile “oldukça” düzeyinde 

standart sapması 0,980’dir. Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,82  ile “ 

oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,235’dir. 

Her üç grubun arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans 

analizi sonunda p= 0,12 olup gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı yoktur. 

Anketi cevaplandıran grupların belirtmiş oldukları aritmetik ortalaması 

incelendiğinde; öğrencilerin temel elektrik- elektronik dersinin amacına ilişkin 

görüşlerinin aritmetik ortalaması öğretmen ve işletme yetkilisinin görüşlerinin aritmetik 

ortalamasından daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Bu sonuçlar ışığında mesleki eğitim merkezlerinde eğitim verilen temel elektrik- 

elektronik dersi amacına uygun olarak öğrencilere mesleğini öğrenmelerinde gereken 

yeterliliği kazandırdığı söylenebilinir.  

3.2.10. Mesleki/Dal Derslerinin Sektörün İhtiyaçlarını Karşılamada 

Etkililiğine İlişkin Görüşler  

Ülkemizde motorlu araçlar sektörü, ana ve yan sanayileri ile birlikte ülke 

ekonomisine istihdam düzeyinde çok önemli katkılar sağlamaktadır.  Hızla değişen 

pazar ve rekabet koşullarının bir sonucu olarak motorlu araçlar sektörü sürekli ve 

dinamik bir gelişim içindedir. 

Bu sektörün ayrıca akaryakıt istasyonları, karayolu ve denizyolu taşımacılığı, 

inşaat ve tarım hizmetleri, yedek parça, satış ve satış sonrası servis hizmetleri gibi 

sektörle ilişkili iş kolları düşünüldüğünde geniş çaplı dolaylı bir istihdam yaratıldığı da 

bir gerçektir. 

  Ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli olan bu sektöre kalifiye eleman 

yetiştiren okullardan biri olan mesleki eğitim merkezlerinde okutulan mesleki/dal 

dersleri programının içerik yönünden sektörün ihtiyaçlarını karşılamasında etkililiğine 

ilişkin öğretmen, işletme yetkilisi ve öğrenci görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın 

test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları  Tablo 3.2.10’da verilmektedir.  

 

 

 



 
 

43 

Tablo 3.2.10: Ders Programının İçerik Yönünden Sektörün İhtiyaçlarını Karşılamada 
Etkililiğine İlişkin Görüşler 

Öğretmen İşletme Yetkilisi Öğrenci 
Katılım Derecesi 

f % f % f % 

Çok 14 9,8 84 18,7 424 24,5 

Oldukça 51 35,7 167 37,2 556 32,1 

Kısmen 55 38,5 135 30,1 381 22,0 

Çok az 20 14,0 52 11,6 228 13,2 

Hiç 3 2,1 10 2,2 100 5,8 

Boş/Geçersiz   1 0,2 43 2,5 

Toplam 143 100,0 449 100,0 1732 100,0 

Aritmetik Ortalama 3,37 3,58 3,57 

Standart Sapma 0,916 0,992 1,171 

p 0,09 

 
Tablo 3.2.10’da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin yüzde 

45,5’i, işletme yetkililerinin yüzde 55,9’u ve öğrencilerin yüzde 56,6’sı “oldukça” ve 

daha üst düzeyde meslek/dal dersleri programının içerik yönünden sektörün ihtiyaçlarını 

karşılayabildiğini söylerken,  öğretmenlerin yüzde 16,1’inin, işletme yetkililerinin 

yüzde 13,8’nin öğrencilerin ise  yüzde 19’unun “çok az” ve daha alt düzeyde 

mesleki/dal dersleri programının içerik yönünden sektörün ihtiyaçlarını karşıladığını 

belirtmişlerdir. 

Mesleki/dal dersleri programının içerik yönünden sektörün ihtiyaçlarını 

karşılayabilmesine yönelik olarak öğretmenlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması 3,37 ile “kısmen”  düzeyinde olup standart sapması 0,916’dir. İşletme 

yetkililerinin aritmetik ortalaması ise 3,58 ile “kısmen” düzeyinde standart sapması 

0,992’dir. Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,57  ile “ kısmen” düzeyinde 

olup standart sapması 1,171’dir.  

Her üç grubun arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans 

analizi sonunda p= 0,09 olup gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı yoktur.  

Anketi cevaplandıran grupların belirtmiş oldukları aritmetik ortalaması 

incelendiğinde; meslek/dal dersleri programının içerik yönünden sektörün ihtiyaçlarını 

karşılayabilmesine yönelik işletme yetkililerinin görüşlerinin aritmetik ortalaması, 

öğretmen ve öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalamasından daha yüksek olduğu 

görülmektedir. 
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Bu sonuçlar ışığında meslek/dal derslerinin programlarının içerik yönünden 

sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmadığı söylenebilinir.  

3.2.11. Mesleki Eğitim Merkezlerinde Verilen Eğitim Süresinin Mesleği 

Öğrenmede Yeterli Olmasına İlişkin Görüşler  

Mesleki eğitim merkezlerinde motorlu araçlar alanında eğitim verilen  11 

meslek/dal ders programı incelendiğinde aday çırak ve çıraklara meslek/dal derslerinin  

içeriğine göre   4 dönem (otomativ  mekanikerliği, otomativ elektrikciliği, otomativ 

motor yenileştirmeciliği, ön düzen ayarcılığı ve lastikcilik, dizel motorları yakıt 

pompası enjektör ayarcılığı motorlu araçlar LPG sistemleri bakım ve onarımcılığı ve 

motorsiklet tamirciliği)  ve 6 dönem otomotiv elektro- mekanikerliği, iş makineleri 

bakım onarımcılığı, otomotiv boyacılığı, otomativ gövdeciliği) olarak eğitim görürler.  

Mesleki eğitim merkezlerinde verilen eğitim süresinin mesleği öğrenmede 

yeterli olup olmasına ilişkin öğretmen, işletme yetkilisi ve öğrenci görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.2.11’de 

verilmektedir.  

Tablo 3.2.11: Eğitim Süresinin Mesleği Öğrenmede Yeterli Olması    
Öğretmen İşletme Yetkilisi Öğrenci 

Katılım Derecesi 
f % f % f % 

Çok 9 6,3 99 22,0 621 35,9 

Oldukça 36 25,2 160 35,6 541 31,2 

Kısmen 33 23,1 115 25,6 267 15,4 

Çok az 49 34,3 52 11,6 155 8,9 

Hiç 16 11,2 22 4,9 13 7,5 

Boş/Geçersiz   1 0,2 18 1,0 

Toplam 143 100,0 449 100,0 1732 100,0 

Aritmetik Ortalama 2,81 3,58 3,79 

Standart Sapma 1,125 1,101 1,233 

p 0,000* 

 

Tablo 3.2.11’de görüldüğü üzere anketi  cevaplandıran öğretmenlerin yüzde 

31,5’i, işletme yetkililerinin yüzde 57,6’sı ve öğrencilerin yüzde 67,1’i “oldukça” ve 

daha üst düzeyde mesleki/dal ders programının süre yönünden sektörün ihtiyaçlarını 

karşılayabildiğini söylerken,  öğretmenlerin yüzde 45,5’inin, işletme yetkililerinin 
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yüzde 16,5’nin öğrencilerin ise yüzde 16,4’ünün “çok az” ve daha alt düzeyde 

mesleki/dal dersleri programının süre yönünden sektörün ihtiyaçlarını karşıladığını 

belirtmişlerdir. 

Mesleki eğitim merkezlerinde verilen eğitim süresinin mesleği öğrenmede 

yeterli olmasına ilişkin öğretmenlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 2,81 

ile “kısmen”  düzeyinde olup standart sapması 1,125’dir. İşletme yetkililerinin aritmetik 

ortalaması ise 3,58 ile “kısmen” düzeyinde standart sapması 1,101’dir. Öğrenci 

görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,59  ile “ kısmen” düzeyinde olup standart 

sapması 1,233’dür.  

Her üç grubun arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans 

analizi sonunda  p=0,000* olup gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile 

test edilmiş olup  sonuç olarak görüş farklılıklarının öğretmen ile öğrenci, öğretmen ile 

işletme yetkilisi  ve  işletme yetkilisi ile öğrenci arasında olduğu görülmektedir. İşletme 

yetkilisi ve öğrenci arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmiştir. 

Anketi cevaplandıran grupların belirtmiş oldukları aritmetik ortalaması 

incelendiğinde; öğretmenlerin mesleki eğitim merkezinde verilen eğitim süresinin 

mesleği öğrenmede yeterli olmasına ilişkin yönelik olarak belirttikleri görüşlerinin 

aritmetik ortalaması, işletme yetkilileri ve öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalamasından 

daha yüksek olduğu görülmektedir.   

Bu sonuçlar ışığında motorlu araçlar teknolojisi alanında okutulmakta olan 

öğretim programlarının süresinin mesleğin öğrenilmesi açısından yeterli olmadığı 

söylenebilir.  

3.2.12. Eğitim Süresinin Derslere Olan İlgiyi Etkilemesine İlişkin Görüşler  

Aday çırak ve çıraklar, mesleğin özelliğine göre haftada 8 saatten az olmamak 

üzere teorik eğitim görürler.  

Teorik eğitimler pazar günleri dışında haftada bir gün ve çalışma saatleri içinde 

yapılmaktadır.  Zorunlu durumlarda, iş yerinin olanak ve koşulları ile öğretmen ve usta 

öğretici durumu dikkate alınarak teorik eğitim yoğunlaştırılarak da 

uygulanabilmektedir.  

Aday çırak ve çıraklar, mesleğin özelliği dikkate alınarak hazırlanan eğitim 

programlarına göre yılda 11 ay süre ile pratik eğitim yaparlar. 1475 sayılı iş kanununun 
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69’ uncu maddesi göz önünde bulundurularak iş yerindeki çalışma saatlerine uygun 

olarak usta öğretici gözetiminde çalışırlar.  

Mesleki eğitim merkezlerinde verilen eğitim süresinin mesleği öğrenmede 

derslere olan ilgiyi olumlu etkilemesine ilişkin öğretmen, işletme yetkilisi ve öğrenci 

görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi 

sonuçları Tablo 3.2.12’de verilmektedir.  

 

Tablo 3.2.12:Eğitim Süresinin Derse Olan İlgiyi Olumlu Etkilemesi   
Öğretmen İşletme Yetkilisi Öğrenci 

Katılım Derecesi 
f % f % f % 

Çok 6 4,2 77 17,1 502 29,0 

Oldukça 57 39,9 134 29,8 578 33,4 

Kısmen 47 32,9 113 25,2 323 18,6 

Çok az 24 16,8 92 20,5 182 10,5 

Hiç 6 4,2 28 6,2 82 4,7 

Boş/Geçersiz 3 2,1 5 1,1 65 3,8 

Toplam 143 100,0 449 100,0 1732 100,0 

Aritmetik Ortalama 3,23 3,31 3,74 

Standart Sapma 0,933 1,165 1,143 

p 0,000* 

 

Tablo 3.2.12’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin yüzde 

44,1’i, işletme yetkililerinin yüzde 46,9’u ve öğrencilerin yüzde 62,4’ü  “oldukça” ve 

daha üst düzeyde öğrencilerin meslekleri ile ilgili almış oldukları eğitimin süresinin 

derslere olan ilgilerini olumlu etkilediğini söylerken,  öğretmenlerin yüzde 21’i işletme 

yetkililerinin yüzde 26,7’sinin öğrencilerin ise yüzde 15,2’sinin “çok az” ve daha alt 

düzeyde öğrencilerin meslekleri ile ilgili almış oldukları eğitim süresinin derslere olan 

ilgilerini olumlu etkilediğini  belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin bu soruya belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik ortalaması 3,23 

ile “kısmen”  düzeyinde olup standart sapması 0,933’dür. İşletme yetkililerinin aritmetik 

ortalaması ise 3,31 ile “kısmen” düzeyinde standart sapması 1,165’dir. Öğrenci 

görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,74 ile “ kısmen” düzeyinde olup standart sapması 

1,143’dür.  
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Her üç grubun arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans 

analizi sonunda p=0,000* bulunmuş olup gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı 

olduğu ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de 

sheffe testi ile test edilmiş olup sonuç olarak görüş farklılıklarının öğretmen ile öğrenci 

ve işletme yetkilisi ile öğrenci arasında olduğu görülmektedir. Öğretmen ile işletme 

yetkilisi arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmiştir. 

Anketi cevaplandıran öğrencilerin meslekleri ile ilgili almış oldukları eğitim 

süresinin derslere olan ilgilerini olumlu etkilediğine yönelik aritmetik ortalama 

sonuçlarının öğretmen ve işletme yetkilileri belirtmiş oldukları aritmetik ortalama 

sonucundan daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Bu veriler sonucunda verilen eğitimin süresinin öğrenci motivasyonu açısından 

yeterli olmadığı söylenebilinir.  

3.2.13. Okullarda Kazandırılan Mesleki Tutum ve İş Alışkanlıklarının Yeterli 

Olmasına İlişkin Görüşler  

Öğrenimin sırasında kazandırılan mesleki tutum ve iş alışkanlıkların yeterliliğine 

ilişkin öğretmen, işletme yetkilisi ve öğrenci görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın 

test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.2.13’ de verilmektedir.  

 

Tablo 3.2.13: Mesleki Tutum ve İş Alışkanlıklarının Meslek Alanına Uyum Sağlama İçin 
Yeterli Olması  

Öğretmen İşletme Yetkilisi Öğrenci 
Katılım Derecesi 

f % f % f % 

Çok 11 7,7 97 21,6 556 32,1 

Oldukça 62 43,4 196 43,7 62 35,8 

Kısmen 49 34,3 103 22,9 288 16,6 

Çok az 17 11,9 41 9,1 161 9,3 

Hiç 3 2,1 10 2,2 84 4,8 

Boş/Geçersiz 1 0,7 2 0,4 23 1,3 

Toplam 143 100,0 449 100,0 1732 100,0 

Aritmetik Ortalama 3,42 3,73 3,82 

Standart Sapma 0,878 0,993 1,132 

p 0,000* 
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Tablo 3.2.13’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin yüzde 

51,1’i, işletme yetkililerinin yüzde 65,3’ü ve öğrencilerin yüzde 67,9’u “oldukça” ve 

daha üst düzeyde öğrenimin sırasında kazanılan mesleki tutum ve iş alışkanlıkların işin 

gereğine uygun olduğunu belirtmişlerdir.   Öğretmenlerin yüzde 17,5’i işletme 

yetkililerinin yüzde 10,5’nin öğrencilerin ise yüzde 14,7’sinin “çok az” ve daha az  

uygun olduğunu belirtmişlerdir.  

Öğrenimin sırasında kazanılan mesleki tutum ve iş alışkanlıkların işin gereğine 

uygun olmasına ilişkin öğretmenlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 3,42 

ile “oldukça”  düzeyinde olup standart sapması 0,878’dir. İşletme yetkililerinin 

aritmetik ortalaması ise 3,73 ile “oldukça” düzeyinde standart sapması 0,983’dür. 

Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,82 ile “ kısmen” düzeyinde olup standart 

sapması 1,132’dir. 

Her üç grubun arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans 

analizi sonunda p=0,000* bulunmuş olup gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı 

ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe 

testi ile test edilmiş olup sonuç olarak görüş farklılıklarının öğretmen ile öğrenci ve 

öğretmen ve işletme yetkilisi arasında olduğu görülmektedir. İşletme yetkilisi ile 

öğrenci arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir. 

Anketi cevaplandıran grupların belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik 

ortalaması incelendiğinde; Öğrenimin sırasında kazanılan mesleki tutum ve iş 

alışkanlıkların işin gereğine uygun olmasına yönelik görüşlerinin aritmetik ortalaması, 

öğretmen ve işletme yetkilileri görüşlerinin aritmetik ortalamasından daha yüksek 

olduğu görülmektedir. 

Bu sonuçlar doğrultusunda öğrenimin sırasında kazanılan mesleki tutum ve iş 

alışkanlıklarının öğrencilerin yaptıkları işin gereğine uygun olduğu söylenebilinir.  

3.2.14. Sınıf İçi Öğrenme Etkinliklerine Katılıma Durumuna İlişkin Görüşler 

Sınıf içi öğrenme etkinliklerine katılıma ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri ile 

görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan t testi sonuçları Tablo 3.2.14’de 

verilmektedir.  

 

 

 



 
 

49 

Tablo 3.2.14: Sınıf İçi Öğrenme Etkinliklerine Katılma Durumu 
Öğretmen Öğrenci 

Katılım Derecesi 
f % f % 

Çok 20 14,0 609 35,2 

Oldukça 69 48,3 507 29,3 

Kısmen 43 30,1 254 14,7 

Çok az 11 7,7 161 9,3 

Hiç - - 96 5,5 

Boş/Geçersiz - - 105 6,1 

Toplam 143 100,0 1732 100,0 

Aritmetik Ortalama 3,68 3,84 

Standart Sapma 0,808 1,197 

t 2,139 

p 0,000* 

 

Tablo 3.2.14’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin yüzde 

62,3’ü ve öğrencilerin yüzde 64,5’i “oldukça” ve daha üst düzeyde sınıf içi öğrenme 

etkinliklerine katılım olduğunu belirtirken,  öğretmenlerin yüzde 7,7’si ile öğrencilerin 

yüzde 14,8’nin “çok az” ve daha alt düzeyde bu katılımın olduğunu belirtmiştir. 

Sınıf içi öğrenme etkinliklerine katılıma ilişkin öğretmenlerin belirttikleri 

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

0,808’dir. Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,84 ile “oldukça” düzeyinde 

olup standart sapması 1,20’dir. Her iki grup arasındaki görüş farklılıklarının 

anlamlılığını test etmek için yapılan t testi sonucunda t = 2,139 olup p=0,000* 

hesaplanmış olup  her iki grubun görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

gözlenmektedir. 

Anketi cevaplandıran grupların belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik 

ortalaması incelendiğinde; öğrencilerin sınıf içi öğrenme etkinliklerine katılıma ilişkin 

görüşlerinin aritmetik ortalaması, öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalamasından daha 

yüksek olduğu gözlemlenmektedir. 

Bu sonuçlar, Tablo 3.1.18’ de yer alan mesleki eğitim merkezlerinde eğitim 

almaktan memnun olma durumlarına ilişkin öğrencilerin belirtmiş oldukları görüşlerle 

birlikte değerlendirildiğinde, öğrencilerin bu okullarda olmaktan memnun oldukları  ve 
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bu durumun kendilerini olumlu motive ederek sınıf içi etkinliklerine yeteri ölçüde 

katıldıkları söylenebilinir.  

3.2.15. Meslek Dersi Öğretmen Sayısının Yeterliliği 

Tablo 3.2.15’de öğrencilerin mesleki eğitim merkezlerinde görev yapan meslek 

dersi öğretmen sayısının yeterliliğine ilişkin öğrenci görüşleri yer almaktadır.  

 

Tablo3.2.15: Meslek Dersi Öğretmen Sayısının Yeterliliği  
Öğrenci 

Katılım Derecesi 
f % 

Çok 636 36,7 

Oldukça 596 34,4 

Kısmen 218 12,6 

Çok az 151 8,7 

Hiç 106 6,1 

Boş/Geçersiz 25 1,4 

Toplam 1732 100,0 

Aritmetik Ortalama 3,88 

Standart Sapma 1,183 

 

Tablo 3.2.15 incelendiğinde; öğrencilerin yüzde 71,1’i motorlu araçlar 

teknolojisi alanında eğitim- öğretim yapmakta olan meslek dersi öğretmen sayısını 

“oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli bulurken, öğrencilerin yüzde 14,8’i “çok az” ve 

daha alt düzeyde bu sayıyı yeterli bulduklarını belirtmiştir. 

Bu soruda öğrencilerin belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik ortalaması 3,88  

“oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,183’dür.Bu veriler ışığında motorlu 

araçlar teknolojisi alanının meslek/dal derslerinde meslek dersi öğretmen sayısının 

eğitim-öğretimin gerçekleşmesi için yeterli  söylenebilinir. 

3.2.16. Genel Bilgi Dersi Öğretmen Sayısının Yeterliliği  

Tablo 3.2.16’da öğrencilerin mesleki eğitim merkezlerinde görev yapan genel 

bilgi öğretmen sayısının yeterliliğine ilişkin öğrenci görüşleri yer almaktadır.  
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Tablo 3.2.16:  Genel  Bilgi Dersi  Öğretmen Sayısının Yeterliliği   
Öğrenci 

Katılım Derecesi 
f % 

Çok 540 31,2 

Oldukça 606 35,0 

Kısmen 269 15,5 

Çok az 150 8,7 

Hiç 106 6,1 

Boş/Geçersiz 61 3,5 

Toplam 1732 100,0 

Aritmetik Ortalama 3,79 

Standart Sapma 1,171 

 

Tablo 3.2.16 incelendiğinde; öğrencilerin yüzde 66,2’si motorlu araçlar 

teknolojisi alanında eğitim- öğretim yapmakta olan  meslek dersi öğretmen sayısını” 

oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli bulurken, öğrencilerin yüzde 15,8’sı “çok az” ve 

daha alt düzeyde bu sayıyı yeterli  bulduklarını  belirtmiştir.  Bu soruda öğrencilerin 

belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik ortalaması 3,79’dur. 

Bu veriler ışığında motorlu araçlar teknolojisi alanının meslek/dal derslerinde 

genel bilgi dersi öğretmen sayısının eğitim-öğretimin gerçekleşmesi için yeterli 

söylenebilinir. 

 

3.2.17. Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere Ayrılan Zamanın Yeterliliğine İlişkin 

Görüşler  

Mesleki eğitim merkezlerinde sosyal ve kültürel faaliyetlere ayrılan zamanın 

yeterli olmasına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın 

test edilmesi için yapılan t testi sonuçları Tablo 3.2.17’de verilmektedir.  
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Tablo 3.2.17: Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere Ayrılan Zamanın Yeterliliği  
Öğretmen Öğrenci 

Katılım Derecesi 
f % f % 

Çok 4 2,8 408 23,6 
Oldukça 14 9,8 509 29,4 
Kısmen 19 13,3 314 18,1 
Çok az 55 38,5 269 15,5 
Hiç 49 34,3 201 11,6 
Boş/Geçersiz 2 1,4 31 1,8 
Toplam 143 100,0 1732 100,0 
Aritmetik Ortalama 2,07 3,38 
Standart Sapma 1,066 1,320 
t 13,774  
p 0,000*  

 

Tablo 3.2.17’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin yüzde 

12,8’i ve öğrencilerin yüzde 53’ü “oldukça” ve  üst sosyal ve kültürel faaliyetlere 

ayrılan zamanın yeterli olduğunu söylerken, öğretmenlerin yüzde 72,8’i ve öğrencilerin 

ise yüzde 27,1’nin “çok az” ve daha alt düzeyde sosyal ve kültürel faaliyetlere ayrılan 

zamanın yeterli olduğunu belirttikleri görülmektedir.  

Mesleki eğitim merkezlerinde sosyal ve kültürel faaliyetlere ayrılan zamanın 

yeterli olmasına ilişkin öğretmenlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 2,07 

ile “çok az”  düzeyinde olup standart sapması 1,066’dır. Öğrenci görüşlerinin aritmetik 

ortalaması ise 3,38 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapması 1,320’dir. Her iki grup 

arasındaki görüş farklılıklarının anlamlılığını test etmek için yapılan t testi sonucunda t 

= 13,774 olup p=0,000*hesaplanmış olup her iki grubun görüşleri arasında anlamlı bir 

farklılık olduğu ortaya çıkmıştır.  

Anketi cevaplandıran grupların belirtmiş oldukları aritmetik ortalaması 

incelendiğinde; öğrencilerin mesleki eğitim merkezlerinde sosyal ve kültürel faaliyetlere 

ayrılan zamanın yeterli olmasına ilişkin görüşlerin aritmetik ortalaması, öğretmen 

görüşlerinin aritmetik ortalamasından daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Tablo 3.3.1- Tablo 3.3.2.-Tablo 3.3.3’de genel  görüş ve öneriler bölümünde 

öğretmen, işletme yetkilisi ve öğrenciler bu konuda hafta 1 gün 8 saat ders işlenmesinin 

öğrencilerin dikkatini dağıtması, derse olan ilgilerinin azalması ve işletmelerin iş 

verimini de etkilemesi nedeniyle mesleki eğitim merkezlerinde hafta 2 gün eğitim 

verilmesi ve bu süre içinde sosyal ve kültürel faaliyetlere zaman ayrılmasının (sinema, 

tiyatro, dış geziler vb), spor dersi, müzik dersinin olması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Bu veriler ışığında sosyal ve kültürel faaliyetlere ayrılan zamanın yeterli 

olmadığı söylenebilinir. 
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3.1.18. Ders Araç, Gereç ve Materyallerin  Yeterliliğine  İlişkin Görüşler  

Eğitimi alınan meslek için kullanılan ders araç, gereç ve materyallerin eğitim ve 

öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesine yeterli olmasına ilişkin öğretmen, işletme 

yetkilisi ve öğrenci görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan 

varyans analizi sonuçları Tablo 3.2.18’de verilmektedir.  
 

Tablo 3.2.18. Ders Araç -Gereçlerin Yeterliliği  
Öğretmen İşletme Yetkilisi Öğrenci 

Katılım Derecesi 
f % f % f % 

Çok 19 13,3 73 16,3 488 28,2 

Oldukça 41 28,7 173 38,5 548 31,6 

Kısmen 43 30,1 122 27,2 346 20,0 

Çok az 32 22,4 63 14,0 185 10,7 

Hiç 8 5,6 13 2,9 133 7,7 

Boş/Geçersiz   5 1,1 32 1,8 

Toplam 143 100,0   1732 100,0 

Aritmetik Ortalama 3,21 3,51 3,63 

Standart Sapma 1,107 1,019 1,222 

p 0,000* 
 

Tablo 3.2.18’de  görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin yüzde 

42’si, işletme yetkililerinin yüzde 54,8’i ve öğrencilerin yüzde 59,8’i motorlu araçlar 

teknolojisi alanında  “oldukça” ve daha üst düzeyde eğitim ve öğretim için 

laboratuarlarda kullanılan ders araç, gereç ve materyallerin yeterli bulduklarını 

belirtirken, ,  öğretmenlerin yüzde 28’i işletme yetkililerinin yüzde 16,9’uöğrencilerin 

ise yüzde 18,4’ü “çok az”  alt düzeyde yeterli bulduklarını belirtmişlerdir.  

Ders araç, gereç ve materyallerin eğitim ve öğretim faaliyetlerini 

gerçekleştirmesine yeterli olmasına ilişkin öğretmenlerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması 3,21 ile “kısmen”  düzeyinde olup standart sapması 1,107’dir. 

İşletme yetkililerinin aritmetik ortalaması ise 3,51 ile “oldukça” düzeyinde standart 

sapması 1,019’dur. Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,63 ile “oldukça”  

düzeyinde olup standart sapması 1,222’dir.  

Her üç grubun arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans 

analizi sonunda p=0,000* hesaplanmış olup gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı 
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ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe 

testi ile test edilmiş olup sonuç olarak görüş farklılıklarının öğretmen ile öğrenci ve  

öğretmen ile işletme yetkilisi arasında olduğu görülmektedir. İşletme yetkilisi ile 

öğrenci arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir. 

Anketi cevaplandıran grupların belirtmiş oldukları aritmetik ortalaması 

incelendiğinde; öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması, öğretmen ve işletme 

yetkilileri görüşlerinin aritmetik ortalamasından daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Bu sonuçlar motorlu araçlar teknolojisi alanının atölye ve laboratuarlarında 

kullanılan ders araç, gereç ve materyallerinin ihtiyacı karşılamada yeterli olmakla 

birlikte bir takım eksikliklerinin olduğu şeklinde algılanabilinir. 

3.2.19. Eğitim Araç- Gereçlerinin (Bilgisayar, Tepegöz, Projeksiyon vb) 
Kullanılmasına İlişkin Görüşler  

Mesleki eğitim merkezlerinde bulunan eğitim araç- gereçlerinin (bilgisayar, 

tepegöz, projeksiyon vb) kullanılmasına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri ile 

görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan t testi sonuçları Tablo 3.2.19’da 

verilmektedir. 

Tablo 3.2.19. Eğitim Araç- Gereçlerinin ( Bilgisayar, Tepegöz, Projeksiyon vb)  
Kullanılması 

Öğretmen Öğrenci 
Katılım Derecesi 

f % f % 

Çok 26 18,2 466 26,9 

Oldukça 62 43,4 435 25,1 

Kısmen 30 21,0 254 14,7 

Çok az 19 13,3 180 10,4 

Hiç 1 0,7 359 20,7 

Boş/Geçersiz 5 3,5 38 2,2 

Toplam 143 100,0 1732 100,0 

Aritmetik Ortalama 3,67 3,27 

Standart Sapma 0,960 1,495 

t 4,439 

p 0,000* 
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Tablo 3.2.19’da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin yüzde 

61,6’ sı  ve öğrencilerin yüzde 52’si “oldukça”  ve daha üst düzeyde eğitim araç- 

gereçlerinin kullanıldığını söylerken, öğretmenlerin yüzde 14’ü ve öğrencilerin ise 

yüzde 25,1’i “çok az” ve daha alt düzeyde mesleki eğitim merkezlerinde  eğitim araç- 

gereçlerin kullanıldığını belirtmişlerdir. 

Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim araç- gereçlerinin (bilgisayar, tepegöz, 

projeksiyon  vb)  kullanılmasına ilişkin öğretmenlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması 3,67 ile “oldukça ”  düzeyinde olup standart sapması 0,960’dır. Öğrenci 

görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,27 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapması 

1,50’dir. Her iki grup arasındaki görüş farklılıklarının anlamlılığını test etmek için 

yapılan t testi sonucunda t = 4,439 olup p=0,000*hesaplanmış olup her iki grubun 

görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmektedir. 

Anketi cevaplandıran grupların belirtmiş oldukları aritmetik ortalaması 

incelendiğinde; öğretmenlerin eğitim araç- gereçlerinin kullanılmasına ilişkin görüşlerin 

aritmetik ortalaması, öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalamasından daha yüksek olduğu 

görülmektedir. 

Bu durumun sebebi olarak mesleki eğitim merkezlerinde verilen derslerin içeriği 

açısından   bu tip  eğitim araç- gereçlerinin (bilgisayar, tepegöz, projeksiyon  vb) 

kullanmaya müsait olmaması daha çok demostrasyon yöntemiyle bire biri uygulama 

yapılarak dersin  işlenmeye elverişli olması  gösterilebilinir.  Ayrıca bu cihazlar 

okullarda bulunmuyor da olabilir. 

3.2.20. İşletmelerde Mesleki Bilgi ve Becerilerin Kazandırılmasına İlişkin 

Görüşler  

Eğitimi alınan meslek alanı ile ilgili çalışılan işyerindeki işletme yetkilisinin 

mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazanılmasına yardımcı olmasına ilişkin 

öğretmen, işletme yetkilisi ve öğrenci görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test 

edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.2.20’de verilmektedir.  
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Tablo 3.2.20: İşletmelerde Mesleki Bilgi ve Becerilerin Kazandırılması  

Öğretmen İşletme Yetkilisi Öğrenci 
Katılım Derecesi 

f % f % f % 

Çok 20 14,0 124 27,6 620 35,8 

Oldukça 56 39,2 223 49,7 579 33,4 

Kısmen 41 28,7 80 17,8 276 15,9 

Çok az 16 11,2 12 2,7 143 8,3 

Hiç 4 2,8 4 0,9 91 5,3 

Boş/Geçersiz 6 4,2 6 1,3 23 1,3 

Toplam 143 100,0   1732 100,0 

Aritmetik Ortalama 3,52 4,01 3,87 

Standart Sapma 0,978 0,807 1,150 

p 0,000* 

 

Tablo 3.2.20’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin yüzde 

53,2’si, işletme yetkililerinin yüzde 77,3’ü ve öğrencilerin yüzde 69,2’si “oldukça” ve 

daha üst seviyede işletme yetkilisinin mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin 

kazanılmasına yardımcı olduğunu belirtirken, öğretmenlerin yüzde 14’ünün işle2me 

yetkililerinin yüzde 3,6’sınin öğrencilerin ise yüzde 9,6’sınin “çok az” ve daha alt 

düzeyde işletme yetkilisinin mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazanılmasına 

yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. 

Bu soruya ilişkin öğretmenlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 3,52 

ile “oldukça”  düzeyinde olup standart sapması 0,978’dir. İşletme yetkililerinin 

aritmetik ortalaması ise 4,01 ile “oldukça” düzeyinde standart sapması 0,807’dir. 

Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,87 ile     “oldukça” düzeyinde olup 

standart sapması 1,150’dir.  

Her üç grubun arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans 

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

ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe 

testi ile test edilmiş olup sonuç olarak görüş farklılıklarının öğretmen ile öğrenci ve 

işletme yetkilisi ile öğrenci ve öğretmen ile işletme yetkilisi arasında olduğu 

görülmektedir. 
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Anketi cevaplandıran grupların belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik 

ortalaması incelendiğinde; işletme yetkililerinin belirmiş oldukları aritmetik ortalaması 

öğretmen ve öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalamasından daha yüksek olduğu 

görülmektedir. 

Her ne kadar öğrenciler ve işletme yetkilileri öğrencilere beceri eğitimi imkânını 

yeterli ölçüde veriyoruz dese de burada esas alınması gereken öğretmen görüşleridir. 

Çünkü işletme yetkilileri kendilerini değerlendirirken yanlı görüş belirtebilir. Ayrıca 

koordinatör öğretmenler işyeri ziyaretinde gözlemleyerek ve öğrenciler ile görüş 

alışverişi yaparak işletmelerde verilen eğitimin programlarına uygunluğu hakkında bilgi 

sahibidirler. Bütün bu sonuçlar işletmelerde yeterli ölçüde beceri eğitimi 

sağlanamadığının ve işletmelerin öğrencilerin becerilerini geliştirmesine yeterli ölçüde 

olanak tanımadığının bir göstergesi olarak algılanabilir.  

3.2.21. İşletmelerin MEM Mezunu Çalıştırma Durumu  

İşletmelerin çıraklık eğitim merkezinden mezun olmuş kalfa/usta çalıştırma 

durumuna ilişkin işletme yetkilisi görüşleri Tablo 3.2.21’de verilmektedir.  

  

3.2.21: İşletmelerin MEM Mezunu Çalıştırma Durumu  
İşletme Yetkilisi 

Kalfa/ Usta çalıştırma Durumu 
f % 

Evet 413 92,0 

Hayır 36 8,0 

Toplam 449 100,0 

Tablo 3.2.21’ de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran işletme yetkililerinin 

yüzde 92’si çıraklık eğitim merkezinden mezun olmuş kalfa/usta çalıştırdıklarını 

söylerken, yüzde 8’i çalıştırmadıklarını belirtmiştir.  

3.2.22. İşletmelerin MEM Mezunu Çalıştırma Nedeni  

İşletmelerin çıraklık eğitim merkezinden mezun olmuş elemanları çalıştırma 

nedenlerine ilişkin işletme yetkilisi görüşleri Tablo 3.2.22’de verilmektedir.  
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Tablo 3.2.22: İşletmelerin MEM Mezunu Çalıştırma Nedeni  
 
 İşletme Yetkilisi 

İşaretleyen İşaretlemeyen Toplam Çıraklık Eğitimi Almış 
Eleman Çalıştırma 
Durumu f % f % f % 
Meslek Lisesi Mezunu 
ve Yüksek Öğretim 
Mezunlarına Göre Daha 
Az  Ücret İstemesi 

42 9,4 407 90,6 449 100.0 

İş Yerinde 
Arkadaşlarıyla  Daha 
Kolay Uyum Sağlaması 

96 21,4 353 78,6 
 
 

449 100.0 

Kanun ve Mevzuat 
Gereği 

109 24,3 340 75,7 449 100.0 

İşletmenin Üretim 
Alanına  Uygun El 
Becerilerinin Olması 

207 46,1 242 53,9 
 

449 100.0 

Yanımda  Yetişen 
Elemana Güven 
Duyduğum için 

170 37,9 279 62,1 449 
 

100.0 

Yukarıdakilerin Hepsi 83 18,5 366 81,5 449 100.0 

Diğer 5 1,1  98,9 449 100.0 

 

İşletme yetkililerinden MEM mezunu çalıştırma nedeni olarak birden fazla 

seçenek işaretlemesi istenmiştir. Tablo 3.2.22 incelendiğinde işletme yetkilerinin 

belirtmiş oldukları  sebeplerde ilk dört sırayı;  yüzde 46,1’i  “işletmenin üretim alanına 

uygun el becerilerinin olması”, yüzde 37,9’u  “yanımda yetişen elemana güven 

duyduğum için”, yüzde 24,3’ü “kanun ve mevzuat gereği”,  yüzde 21,4’ü “iş yerinde 

arkadaşlarıyla daha kolay uyum sağlaması” seçenekleri yer almaktadır.  

Diğer seçeneğini işaretleyen 5 işyeri yetkilisi görüşleri arasında “yakını olması”, 

ve “müşteri ilişkilerinde yetişmiş olması” nedenleri yer almaktadır.  

İşletme yetkililerinin büyük çoğunluğu tercihlerinde mezunların edindikleri bilgi 

ve becerilerin işletmelerde üretim alanına uygun olmasını daha fazla tercih edinme 

nedeni olarak bildirmiştir. Ayrıca “yukarıda hepsi” seçeneğini işaretleyen işletme 

yetkililerinin tercihte yüzde 18,5’lik bir grupta oluşu da gösteriyor ki mesleki eğitim 

merkezlerinden mezun olanlara olumlu baktıkları ortaya çıkmıştır. 
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3.2.23. Çıraklık Eğitimi Alan Çalışanların Diğer Çalışanlara Göre Daha 

Başarılı Olmasına İlişkin Görüşler  

İşletme yetkililerinin çıraklık eğitimi alan   çalışanların diğer çalışanlara göre 

daha  başarılı olmasına ilişkin görüşler Tablo 3.2.23’de yer almaktadır.  

Tablo 3.2.23:Çıraklık Eğitimi Alan Çalışanların Diğer Çalışanlara Göre Başarılı Olması 
İşletme Yetkilisi 

Katılım Derecesi 
f % 

Çok 157 35,0 

Oldukça 178 39,6 

Kısmen 85 18,9 

Çok az 19 4,2 

Hiç 3 0,7 

Boş/Geçersiz 7 1,6 

Toplam 449 100,0 

Aritmetik Ortalama 4,05 

Standart Sapma 0,882 

 

Tablo 3.2.23 incelendiğinde; anketi cevaplandıran işletme yetkililerinin yüzde 

74,6’sı mesleki eğitim merkezlerinde eğitim alan çalışanların diğer çalışanlara göre  

“oldukça” ve daha üst düzeyde başarılı bulduklarını belirtmişlerdir.  Ankette bu soruda 

“kısmen” seçeneğini işaretleyen işletme yetkisi oranı yüzde 18,9’dur. 

Bu soruda işletme yetkililerinin belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik 

ortalaması 4,05  “oldukça” düzeyinde olup, standart sapması 0,882’dir. 

Bu bulgular ışığında çıraklık eğitimi alan çalışanların hiçbir eğitim almayan  

çalışanlara nazaran işletmeler tarafından tercih edildikleri söylenebilinir.  

 

3.2.24. MEM Öğrencilerine İşletmelerin Beceri Eğitimi Yapmalarına İmkan 

Vermesine İlişkin Görüşler   

Çıraklık eğitimi alan çalışanlara meslekleri ile ilgili becerileri uygulayabilmeleri 

için işyerinde gerekli imkânın ne derece verildiğine ilişkin öğretmen ve işletme 

yetkilisine ait görüşler Tablo 3.2.24’de yer almaktadır.  
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Tablo 3.2.24: MEM Öğrencilerine İşletmelerin Beceri Eğitimi Yapmalarına İmkân 
Vermesi 

Öğretmen İşletme Yetkilisi 
Katılım Derecesi 

f % f % 

Çok 6 4,2 144 32,1 

Oldukça 58 40,6 226 50,3 

Kısmen 58 40,6 57 12,7 

Çok az 20 14,0 8 1,8 

Hiç 1 0,7 2 0,4 

Toplam 143 100,0 449 100,0 

Aritmetik Ortalama 3,33 4,14 

Standart Sapma 0,795 0,743 

t -10,776 

p 0,010 

 

Tablo 3.2.24’de görüldüğü üzere; işletme yetkililerinin yüzde 82,4 gibi büyük 

bir çoğunluğu, öğretmenlerin ise yüzde 44,8’i çıraklıkların meslekleri ile ilgili becerileri 

uygulayabilmeleri için işletmelerde “oldukça” ve daha üst seviyede öğrencilerin 

meslekleri ile ilgili becerileri uygulayabilmeleri için işyerinde gerekli imkânın 

verildiğini belirtmişlerdir. Anketi cevaplayan işletme yetkililerinin yüzde 2,2’si ile 

öğretmenlerin yüzde 14,7’si çok az ve daha alt düzeyde imkân verildiğini 

belirtmişlerdir. Öğretmenlerin yüzde 40,6’sı ile işletme yetkililerinin yüzde 12,7’si ise 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek öğrencilere işletmede beceri eğitimi olanağının orta 

düzeyde sağlandığını belirtmiştir. 

Ankette yer alan bu soruya öğretmenlerin belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik 

ortalaması 3,33 “kısmen” düzeyinde olup standart sapması ise 0,795’dir. İşletme 

yetkililerinin görüşlerini aritmetik ortalaması 4,14 “oldukça” olup standart sapması 

0,743’ dür.  

Her iki grup arasındaki görüş farklılıklarının anlamlılığını test etmek için yapılan          

t  testi sonucunda  t = -10,776 olup p=0,010 dur. Her iki grubun görüşleri arasında 

anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmektedir. 

Her ne kadar işletme yetkilileri öğrencilere beceri eğitimi imkânını yeterli ölçüde 

veriyoruz dese de burada esas alınması gereken öğretmen görüşleridir. Çünkü işletme 

yetkilileri kendilerini değerlendirirken yanlı görüş belirtebilir. Ayrıca koordinatör 
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öğretmenler işyeri ziyaretinde gözlemleyerek ve öğrenciler ile görüş alışverişi yaparak 

işletmelerde verilen eğitimin programlarına uygunluğu hakkında bilgi sahibidirler. 

Bütün bu sonuçlar işletmelerde yeterli ölçüde beceri eğitimi sağlanamadığının ve 

işletmelerin öğrencilerin becerilerini geliştirmesine yeterli ölçüde olanak tanımadığının 

bir göstergesi olarak algılanabilir.  

3.2.25. Beceri Eğitimi İçin İşletme Yetkilisi ve Öğretmenlerin İşbirliği 

İçinde Olmasına İlişkin Görüşler  

Araştırma kapsamına alınarak anketi cevaplandıran meslek dersi öğretmenlerinin 

beceri eğitimi için işletme yetkilileriyle işbirliği içinde olmalarına ilişkin olarak 

belirtmiş oldukları görüşler Tablo 3.2.25’de yer almaktadır. 

Tablo 3.2.25: Beceri Eğitimi İçin İşletme Yetkilisi ve Öğretmenlerin İşbirliği İçinde 
Olması  

Öğretmen 
Katılım Derecesi 

f % 

Çok 36 25,2 

Oldukça 61 42,7 

Kısmen 22 15,4 

Çok az 16 11,2 

Hiç 2 1,4 

Boş/Geçersiz 6 4,2 

Toplam 143 100,0 

Aritmetik Ortalama 3,82 

Standart Sapma 0,999 

 

Tablo 3.2.25’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin yüzde 

67,9’u işletme yetkilisi ile işbirliği içinde olma durumlarını “oldukça” ve daha üst 

düzeyde belirtmişlerdir. Ankette  “kısmen” seçeneğini işaretleyen öğretmenlerin yüzde 

15,5’i ise işletme yetkilisiyle orta düzeyde işbirliği içinde olduğunu belirtmişlerdir.  

Bu soruda öğretmenlerin belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik ortalaması 3,82 

ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 0,999’dur. 
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Bu sonuçlar ışığında  işletme yetkililerinin  mesleki eğitim merkezinde  öğrenim 

gören öğrencilerin  meslekleri ile ilgili eğitim almalarına olumlu baktıklarını ve bu 

nedenle öğretmenlerle işbirliği içinde oldukları  söylenebilinir.  

3.2.26.  Öğrenci, Öğretmen İletişiminin Etkililiği   

Araştırma kapsamına alınarak anketi cevaplandıran öğretmenlerin öğrencileriyle 

iletişimlerinin etkililiğine ilişkin görüşleri tablo 3.26’ da verilmektedir.        

Tablo 3.2.26: Öğrenci, Öğretmen İletişiminin Etkililiği  
Öğretmen 

Katılım Derecesi 
f % 

Çok 34 23,8 

Oldukça 68 47,6 

Kısmen 29 20,3 

Çok az 7 4,9 

Hiç 5 3,5 

Boş/Geçersiz 5 3,5 

Toplam 143 100,0 

Aritmetik Ortalama 3,93 

Standart Sapma 0,812 

 

Tablo 3.2.26 incelendiğinde; öğretmenlerin yüzde 71,4’ü öğretmen ve öğrenci 

iletişiminin verilen eğitimin amaçlarına ulaşarak öğrencilerin başarısını olumlu 

etkilediğini belirmiştir.  Bu soruda “kısmen” seçeneğini işaretleyerek orta düzeyde 

etkisi olmaktadır diyen öğretmenlerin oranı yüzde 20,3’dür. 

Bu soruda öğretmenlerin belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik ortalaması 3,93 

“oldukça” düzeyinde olup, standart sapması 0,812’dir. 

Bu bulgulara dayalı olarak öğretmenlerin öğrencileriyle etkili bir iletişim 

kurduğu söylenebilinir.  

3.2.27. Öğretmenlerin Öğrencilere Yaklaşımına İlişkin Görüşler  

Araştırma kapsamına alınarak anketi cevaplandıran öğrencilerin öğretmenlerinin 

kendilerine yaklaşımının olumluluk düzeyine ilişkin görüşleri  Tablo 3.2.27’ de 

verilmektedir.  
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Tablo 3.2.27: Öğretmenlerin Öğrencilere Yaklaşımının Olumlu Olması 
Öğrenci 

Katılım Derecesi 
f % 

Çok 635 36,7 

Oldukça 418 24,1 

Kısmen 271 15,6 

Çok az 167 9,6 

Hiç 151 8,7 

Boş/Geçersiz 90 5,2 

Toplam 1732 100,0 

Aritmetik Ortalama 3,74 

Standart Sapma 1,311 

 

Tablo 3.2.27 incelendiğinde; öğrencilerin yüzde 60,8’i” oldukça” ve daha üst 

düzeyde öğretmenlerinin kendilerine olumlu bir şekilde yaklaştığını belirtmektedirler. 

Öğrencilerin yüzde 15,6’sı “kısmen seçeneğini işaretleyerek öğretmenlerin kendilerine 

yaklaşımını orta düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. 

Bu soruda öğrencilerin belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik ortalaması 3,74 

“oldukça” düzeyinde olup, standart sapması 1,311’dir. 

Bu veriler Tablo 3.1.9’ deki verilerle birlikte değerlendirildiğinde öğrencilerin 

büyük çoğunluğunun öğrenim gördükleri bu okullardan memnun olmaları ve 

başkalarına da tavsiye etmeleri sebepleri arasında öğretmenlerin bu olumlu 

yaklaşımlarının etkili olduğu söylenebilinir.  

3.2.28. Koordinatör Öğretmenlerin Öğrenci Sorunlarının Çözümüne 

Yardımcı Olma Düzeyine İlişkin Görüşler  

Tablo 3.2.28’ de koordinatör öğretmenlerin işyerinde çalışan çırak öğrencilerin 

eğitimi sırasında karşılaştıkları sorunların çözümüne yardımcı olmalarına ilişkin 

görüşler yer almaktadır.  
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Tablo 3.2.28: Koordinatör Öğretmenlerin Öğrenci Sorunlarının Çözümüne Yardımcı 
Olma Düzeyi 

İşletme Yetkilisi 
Katılım Derecesi  

f % 

Çok 195 43,4 

Oldukça 160 35,6 

Kısmen 66 14,7 

Çok az 24 5,3 

Hiç  3 0,7 

Boş/Geçersiz  1 0,2 

Toplam  449 100,0 

Aritmetik Ortalama  4,16 

Standart Sapma  0,912 

 

Koordinatör öğretmenlerin yüzde 79’u işyerinde çalışan çırak öğrencilerin 

eğitimi sırasında karşılaştıkları sorunların çözümüne  “oldukça” ve daha üst düzeyde 

yardımcı olduklarını belirtmiştir.  

 Bu soruda işletme yetkililerinin belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik 

ortalaması 4,16 ile oldukça düzeyinde olup, standart sapması 0,912’dir. 

Bu bulgular ışığında koordinatör öğretmenlerin öğrencilerin sorunlarıyla bire bir 

ilgilendikleri ve ellerinden geldiğince sorunların çözümüne katkı sağladığı 

söylenebilinir.  

 

3.3. Genel Görüş Ve Öneriler 

Bu bölümde katılımcıların belirtmiş olduğu genel görüş ve önerilerine yer 

verilmektedir. Katılımcıların yapmış olduğu görüş ve öneriler tekrarlama frekansı en 

çok olandan en az görüşe doğru sıralanmıştır. Araştırmanın konusu ile ilgili olmayan 

görüş ve öneriler dikkate alınmamıştır.  
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Tablo 3.3.1: Öğretmen  Görüş ve Önerileri 
No Genel Görüş ve Öneriler Frekans 
1. Motorlu araçlar teknolojisi eğitim süresinin teorik eğitim için   yeterli 

olmaması  nedeniyle en  az  üç yıl ve 6 dönem olması 
41 

2. Atölyelerin günümüz teknolojisine uygun araç-gereçlerle yeterli sayıda 
donatılması (motorların test edilmesinde kullanılan test cihazlarının eğitim 
merkezlerinde de bulundurulması) 

29 

3. Sonsörler, comman rail, benzinli ve dizel motorlarındaki yenilikler, yeni 
sistemler kontor ve klime sistemleri ve en son teknolojiler ve farklı alanda 
derse giren öğretmenlerin alanlarında yetişmesi için  hizmet içi eğitimlerin 
düzenlenmesi 

25 

4. MEM öğrenciler hafta 2 gün gelmeli  ve bu süre içinde sosyal ve kültürel 
faaliyetlere zaman ayrılması( sinema, tiyatro, dış geziler) 

22 

5. Beden eğitimi dersinin konulması 21 
6. Ders anlatımını destekleyen atölye, projeksiyon aleti ve ekipman 

bulundurularak teorik eğitimin pekişmesinin sağlanması 
9 

7. Bilgisayar dersinin süresinin artırılması 8 
8. Bazı işletmelerin araç gereç bakımından eski klasik tamirciliğe uygun olması 

nedeniyle beceri eğitimine uygun olmaması 
5 

9. Rehberlik dersinin olması 5 
10. Ders kitaplarının eksik olması 3 
11. İşletmelerin teknoloji bakımından eğitim kurumlarını desteklemesi 3 
12. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinin olması 3 
13. Teknik resim ve meslek dersi içeriği öğrenci düzeyine uygun tekrar 

düzenlenmesi ve ders saatinin artırılması 
3 

14. Mesleki resim dersinin alan ve dal dersine göre düzenlenmesi 3 
15. Aynı sınıf ortamında farklı dal derslerinin işlenmesinin karışıklığa neden 

olması 
3 

16. İşyeri açarken yapılan belge denetiminin daha sıkı yapılması kurumumuzdan 
alınması gereken belgeler olmayanlara işyeri açmaya izin verilmemesi 
Bir belgeyi veren ile onu denetleyen kurumun farklı olması gerekir. 
İşyerlerine yapılan belge denetiminin farklı bir kurum tarafından (maliye, 
zabıta gibi) yapılması daha etkili olur. Belgeyi veren ile denetleyenin aynı 
olması etik olarak yanlıştır. 

3 

17. Okullarda kantin olması ya da öğle yemeği verilmesi 3 
18. Çıraklık eğitimine öğrencileri göndermeyen işletme yetkilisine yaptırım 

uygulanması 
1 

19. 1.ve 2. dönem kültür dersleri verilip diğer dönemler meslek alanı ile ilgili 
derslerin işlenmesi 

1 

20. Teşvik için 18 yaşını geçen çırak ve kalfaların sosyal güvenlik sigorta 
primleri tam olarak ( emeklilik pirimi dahil) ödenmesi 
 

1 

21. Beceri eğitimi için işletmeler üstü eğitim verilmeli 1 
22. Ustalık belgesi alanların meslek lisesi  diploması alması kolaylaştırılması 1 
23. Öğrencilerin modüler eğitime  geçmeleri için gerekli çalışmaların yapılması 

gerekir 
a. Bölge ihtiyacına uygun bölüm açılması 
b. Modüller için yeterli süre düzenlenmesi gerekir 
c. Öğretmenlere uyum için seminer düzenlenmesi 

3 
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Tablo 3.3.2: Öğrenci Genel Görüşleri  
No Genel Görüş ve Öneriler Frekans 
1. Beden eğitimi dersinin olmalıdır.   63 
2. Bilgisayar laboratuarın olması, derslerin boş geçmemesi ve ders saatinin 

artırılması    
63 

3. Okullarda beslenme ve araç gereç ihtiyacını karşılayacağı kantin olması ve 
öğrenci bütçesine uygun yemek çıkması  

54 

4. Mesleki eğitim merkezinde bulunan çalışma atölyeleri yetersiz olması 
nedeniyle pratik yapılamaması   

46 

5. Öğle arasında dışarı çıkabilme imkânın olması   33 
6. Devamsızlık süresinin artırılması  42 
7. Sosyal zaman olması ( sinema,  tiyatro gezi gözlem, fuarlar ve futbol 

turnuvası gibi etkinliklere katılma) 
30 

8. Ders arası dinlenme saatinin uzatılması   19 
9. Müzik dersinin olması   14 
10. Araç gereçlerin gelişen teknolojiye uygun olması   9 
11. Rehber öğretmen olması  7 
12. Mesleki teknik  resim dersinin süresinin yeterli olmaması    3 
13. Liselere tanınacak olan başarı ortalamasına göre 1 yıl önce mezun olma 

hakkının verilmesi  
3 

 
 
Tablo 3..2:İşletme Yetkilisi Görüş Ve Önerileri 

No Genel Görüş ve Öneriler Frekans 
1. Öğrencilerin iyi bir usta olmaları için araç -gereç ekipman ve mekanik 

cihazların gelişen teknolojiye uygun olarak temin edilmelidir. 
28 

2. MEM’lerinde pratik eğitime daha çok önem verilmelidir. 20 
3. MEM’ de verilen eğitim yenilenen teknolojik bilgilerle desteklenmelidir.  17 
4. Çıraklık eğitim süresi mesleği iyi öğrenme açısından 3 yıl 6 dönem 

olmalıdır. 
17 

5. MEM’ne devam eden öğrenciler bilgilerini diğer çalışanlarla paylaştıkları 
için mesleğimizi geliştirmemizde olumlu yönde etki etmiştir. 

10 

6. Köy ve beldelerden  MEM’ne giden öğrencilere kalacak yer ayarlanmalıdır. 9 
7. Teknik resim dersi süresi artırılmalıdır. 6 
8. Öğrencilerin derse geç gelmesinin önüne geçilmesi için  MEM’ de  

yemekhane olmalıdır.  
5 

9. MEM’ lerde Atölye sayısı artırılmalıdır. 5 
10. Devamsızlık süresinin artırılmalıdır. 5 
11. MEM’de ustalara bilgisayar ve kontrol sistemleri ve gelişen teknolojiler 

hakkında seminer ya da kurslar verilmelidir. 
6 

12. Öğrencilerin iş verimini ve okula olan ilgisini artırmaları için spor, müzik 
gibi  dersler  olmalıdır.  

3 

13. Çırakların meslekleri ile gelişimine ve insan ilişkilerine  katkısı olması 
açısından fuar , seminer gibi etkinlikler  için sosyal aktiviteye zaman 
ayrılmalıdır. 

1 

14. Ustanın yeterli olmadığı durumda başka bir iş yerinde kurs açılmalıdır. 1 
15. MEM yatırılan SSK pirimlerinin emeklilik pirimi olarak sayılmalıdır. 

 
1 

16. Mesleki eğitimle ilgili TV kanallarında bir programın olması   
17. İşletmelerde çalışan usta öğreticilerin bilgisinden yararlanmalıdır. 1 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERİLER  
4.1.Sonuçlar 

1. Motorlu taşıtlar teknolojisi meslek alanında görev yapan öğretmenlerin büyük 
çoğunluğu 11 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip ve 4 yıllık eğitim fakültesi 
mezunudur. 

2. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu mesleklerindeki yenilikleri takip edebilmek ve 
gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek ve yeterliklerini geliştirmek için kurs, 
seminer vb. hizmetçi faaliyetlere katılmışlardır. Fakat bu faaliyetler mesleki 
gelişimlerine yeterince katkı sağlayamamıştır. 

3. Motorlu taşıtlar teknolojisi meslek alanında öğrenim gören öğrencilerin 
tamamına yakını erkektir. 

4. Motorlu taşıtlar teknolojisi meslek alanında eğitim alan öğrencilerini çalışmış 
olduğu işletmelerin büyük çoğunluğu küçük ölçekli ve özel sektördür. 

5. Öğrenciler mesleki eğitim merkezleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmadan 
motorlu taşıtlar teknolojisi meslek alanına kayıt yaptırmışlardır.  

6. Öğrenciler seçtikleri meslek alanında çalışmaktan memnundur. Öğrencilerin 
çalıştıkları meslek alanını tercih etme nedenleri arasında ise öncelikli olarak ilgi, 
istek ve kabiliyetlerine uygunluğu ve aile büyüklerinin yönlendirmesi yer 
almaktadır. 

7. Öğrencilerin mesleki eğitim merkezlerini tercih etme nedenleri arasında ilk 
sırada mezuniyet sonrası işyeri açabilme imkânın verilmesi gelmektedir. 

8. Öğrenciler, mesleki eğitim merkezlerini herhangi bir mesleki eğitim almamış  
diğer çalışanlara da tavsiye etmektedirler.  

9. Mesleki eğitim merkezlerinde öğretimi yapılmakta olan motorlu taşıtlar 
teknolojisi alanında okutulan alan ortak meslek derslerinden; 

            a. Temel imalat ve araç bakımı dersi, öğrencilere temel mekanik işlemleri ve  
araç bakımını yapabilme yeterliklerini,  

b. Temel elektrik- elektronik dersi ise elektrik devresi kurarak ölçü aletlerine   
zarar vermeden elektrik deneylerini ve devre ölçümlerini yapabilme 
yeterliklerini öğrencilere istendik ölçüde kazandırmaktadır. 

 c. Ortak beceri dersi, tüm meslek elemanlarının sahip olması gereken düşünme, 
öğrenme, öz yönetim, takım çalışması ve demokratik vatandaşlık hakları 
mesleki gelişmelerinde yararlı olabilecek genel bilgi ve becerileri, 

d. Teknik resim dersi öğrencilere geometrik çizimler, görünüş çıkarma, ölçekler 
ve ölçülendirme, kroki resimler, perspektifler ve ara kesitler çizebilme 
yeteneğini kazandırılması yönünden yeterli olmayıp bir takım 
düzenlemelerin yapılmasını gerekli kılmaktadır. 

10. Mesleki eğitim merkezlerinde öğretimi yapılmakta olan motorlu taşıtlar 
teknolojisi alanında okutulan,  

      a. Genel bilgi dersleri öğrencilerin iş hayatına hazırlanması yönünden  

b. Meslek/dal dersleri ise program içeriği yönünden sektörün ihtiyaçlarını 
karşılayacak yeterli niteliklere sahip değildir.  
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11. Motorlu araçlar teknolojisi alanında okutulmakta olan öğretim programlarının 
süresi mesleğin öğrenilmesi açısından yeterli değildir. 

12. Mesleki eğitim merkezlerinde eğitimi verilen meslek/dal ders programlarının 
eğitimin süresi öğrenci motivasyonu açısından yeterli değildir. 

13. Öğrenim sırasında kazanılan mesleki tutum ve iş alışkanlıkları öğrencilerin 
yaptıkları işin gereğine uygundur. 

14. Motorlu araçlar teknolojisi alanının öğrenim gören öğrenciler sınıf içi 
etkinliklere yeteri ölçüde katılmaktadır. 

15. Motorlu araçlar teknolojisi alanının meslek/dal derslerinde meslek dersi 
öğretmen sayısı ve genel bilgi dersi öğretmen sayısı eğitim-öğretimin 
gerçekleşmesi için yeterlidir. 

16. Mesleki eğitim merkezlerinde sosyal ve kültürel faaliyetlere ayrılan zaman 
yetersizdir. 

17. Motorlu taşıtlar teknolojisi alanında meslek/dal dersleri işlenirken yararlanılan 
atölye ve laboratuarlarda bulunan ders araç, gereç ve materyaller ihtiyacı 
karşılamada yeterli değildir. 

18. Mesleki eğitim merkezlerinde motorlu araçlar teknolojisi meslek alanındaki 
derslerin işlenişinde teknolojik eğitim araç- gereçleri (bilgisayar, tepegöz, 
projeksiyon vb) yeterince kullanılmamaktadır.  

19. İşletme yetkilileri, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine 
yeterli ölçüde katkı sağlayamamaktadır. 

20. İşletme yetkilileri çıraklık eğitim merkezinden mezun olmuş kalfa/ustaları 
işyerlerinde çalıştırmada tercih etmektedirler. 

21. İşletme yetkilileri mesleki eğitim merkezinde öğrenim gören öğrencilerin 
meslekleri ile ilgili eğitim almalarına olumlu bakmakta ve öğretmenlerle eğitimi 
süresince işbirliğinde bulunmaktadırlar.  

22. Mesleki eğitim merkezlerinde öğretmenler öğrencileriyle etkili bir iletişim 
kurmaktadır. 

23. Koordinatör öğretmenler öğrencilerin sorunlarıyla bire bir ilgilenmekte ve 
ellerinden geldiğince sorunlarının çözümüne katkı sağlamaktadırlar.  

 

4.2.Öneriler 

1. Araştırmada Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki 

eğitim merkezlerinin motorlu araçlar teknolojisi meslek alanında görev yapmakta olan 

meslek dersi öğretmenlerinin meslek alanları ile ilgili gelişme ve değişmeleri takip 

etmek ve gelişen teknolojiye uyum sağlamak için kurs seminer vb. hizmet içi 

faaliyetlere katıldıkları ortaya çıkmıştır. Ancak, düzenlenen bu faaliyetlerin 

öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkısının istendik düzeyde gerçekleşmemiş olduğu 

belirlenmiştir. Bu sebeple; Çıraklı ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünce motorlu 
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araçlar teknolojisi alanı öğretmenlerine yönelik olarak açılacak hizmet içi eğitim 

kurslarının içeriği kontrol edilerek günümüz teknolojisindeki gelişme ve değişmelere 

uygun hale getirilmelidir. Bu işlemin gerçekleştirilmesi için kurs konularının seçiminde 

ilgili alan öğretmenlerinin görüşleri alınmalıdır. Program içeriğinin oluşturulmasında 

teknik eğitim fakültelerinin ilgili anabilim dalı başkanlıkları ile işbirliği yapılmalıdır. 

Kursta görevlendirilecek öğretim elemanlarının bu fakültelerden sağlanması kursun 

hedefine ulaşmasında ve kalitesinin artırılmasında etkili olacaktır.  

2. Mesleki eğitim merkezlerinin motorlu araçlar teknolojisi meslek alanında 

öğrenim görmekte olan öğrencilerin bu kurumlar hakkında yeterince bilgi sahibi 

olmadıkları belirlenmiştir. Her ne kadar öğrenciler kayıt sonrasında okuldan ve öğrenim 

gördükleri meslek alanından memnun olsalar da bilgi sahibi olmadan gelmiş olmaları 

düşündürücüdür. Öğrencilerin meslek seçiminde aile büyüklerinin rolünün de önemli bir 

etken olarak ortaya çıkması ülkemizdeki mesleki rehberlik hizmetlerinin yetersiz kalmış 

olduğunun bir göstergesidir. Okul öncesi eğitimden başlayarak hayat boyu devam 

etmesi planlanan mesleki rehberlik hizmetlerinin özellikle ilköğretimin ikinci 

kademesinde artırılması bireylerin kendi kişisel özelliklerini tanıması, kendi 

özelliklerine uygun meslekler hakkında bilgi sahibi olması ve bu mesleklerle ilgili 

öğrenim seçeneklerini bilmesi mesleki eğitim merkezlerine gelen öğrencilerin nitelik ve 

niceliğini etkileyecektir.  

3. Motorlu araçlar teknolojisi meslek alanında öğretimi yapılmakta olan ortak 

meslek derslerinden ortak beceri dersi ve teknik resim dersi, genel bilgi derslerinin 

tamamı ve meslek/dal derslerinin de hemen hemen hepsinin öğrencilerin hayata ve 

mesleğe hazırlanmasında gerekli nitelikleri kazandıracak yeterlilik düzeyine sahip 

olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca mesleki eğitim merkezlerinde motorlu taşıtlar teknolojisi 

alanında verilen eğitimin süresi de öğrencileri hayata hazırlamada ve meslek alanı ile 

ilgili yeterliklerin kazandırılmasında yetersiz bulunmuştur.  

Bilindiği üzere ülkemizde mesleki ve teknik eğitimde modüler öğretim sistemine 

geçilmiştir. Dolayısıyla bütün (Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, mesleki 

eğitim merkezi vs) mesleki ve teknik okul ve kurumlarda aynı modüler öğretim 

programları uygulanmaktadır. Söz konusu programların farklı seviyedeki bireylerin 

öğrenim yeteneğine uygunluğu kontrol edilmeli, gerekiyorsa mesleki eğitim 

merkezlerinde okutulan modüllerin program süresinin uzatılması yönünde çalışmalar 
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yapılmalıdır. Modüllere ayrılan sürede modülü tamamlayamayan öğrencinin aynı 

modülü aynı süreyi tekrarlayarak alması zaman israfına neden olmaktadır. Öğrenci 

seviyesine göre modül programının süresinin düzenlenmesi bu zaman israfını ortadan 

kaldıracaktır. 

Genel bilgi derslerinin program içeriği kontrol edilerek öğrenci seviyesi ve 

ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir. Programın uygulanması için haftalık 

ders saat sayısının artırılması yönünde tedbirler alınmalıdır. Gerekiyorsa alan/dal 

içeriğine göre öğrenim süresi 4 yıla kadar uzatılmalıdır. Ayrıca  bu eğitim süresi içinde 

beden eğitimi, müzik gibi dersler programda olmalı ve  öğrencileri motive edecek  

sosyal ve kültürel faaliyetlere zaman ayrılmalıdır (sinema, tiyatro, dış geziler vb.) 

4. Araştırmada, işletme yetkililerinin MEM mezunlarını yeterliklerinden dolayı 

eleman almada tercih etmekte oldukları ve yanlarında çalışan çırakların MEM’ lerde 

eğitim almalarına olumlu baktıkları tespit edilmiştir. Fakat işletmelerinde çalışan MEM 

öğrencilerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesine yeterli ölçüde katkı 

sağlayamadıkları belirlenmiştir.  

Öğrencilerin beceri eğitimi iş yerlerine ekonomik külfet getirmektedir. 

Öğrenciler beceri eğitimi sürecinde bazı iş ve işlemleri işletmenin faaliyet alanı dışında 

kalmaktadır. Bu becerilerin edinilmesi için zaman ve kullanılan malzemeler için 

ekonomik bir gider oluşturmakta işletme yetkilileri öğrencilerin temrinlik olarak 

malzeme kullanmasını ve mesai saati içerisinde bu işlemleri yapmasını ekonomik gider 

olarak görmektedir. Dolayısıyla bunlara gerekli ortamı yeterince sağlamamaktadır. 

Yapılacak olan yasal düzenlemelerle öğrencilerin beceri eğitimlerinde kullanacakları 

malzemeler çıraklık fonundan okullara aktarılacak kaynakla okul tarafından alınıp 

işletmelere eğitimin amaçlarına hazır hale getirilerek verilip öğrencilerin beceri 

eğitimlerinde kullanmaları sağlanmalıdır. Yapılacak olan bu çalışma ile MEM mezunu 

kalfaları mesleki beceri açısından daha nitelikli bir hale getirilmesi sağlanabilir. 
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EK-1 

ÖĞRETMEN ANKETİ 

(Form I) 

 

Sayın Öğretmen, 

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki eğitim 

merkezlerinde öğrenim gören çıraklara istenilen niteliklerin kazandırılıp 

kazandırılmadığını değerlendirmek amacıyla Başkanlığımız tarafından “Çıraklık 

Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi” 

 (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) araştırması başlatılmıştır. 

Söz konusu araştırmayla ilgili görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anket sorularını ve değerlendirme ölçütlerini dikkatle okuyunuz; vereceğiniz cevaplar, 

belirteceğiniz görüşler, yapacağınız değerlendirmeler çalışmalarımıza katkı sağlayacak 

ve sadece bu araştırmanın amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Katkılarınız için 

teşekkür ederiz. 

                                                                  EĞİTİMİ  ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME 

                                                                                       DAİRESİ  BAŞKANLIĞI  
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BÖLÜM-1 

KİŞİSEL BİLGİLER 

 

Açıklama: Bu bölümde kendinize ait olan kişisel bilgileri belirtmeniz istenmektedir. 

Size   uyan seçeneğin yanındaki parantezin içerisine çarpı  (X) işareti koyunuz . 

 

1.1. Okulunuzun bulunduğu il :  …………………………… 

1.2. Mezun olduğunuz bölüm   :  ............................................. 

1.3. Varsa ek branşınız              : …………………………………… 

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. Öğrenim düzeyiniz 

   1.(  ) Ön lisans                                 2.(  ) Lisans 

    3.(  ) Yüksek lisans                         4.(  ) Doktora 

1.6. Mezun olduğunuz bölüm dışında farklı dal derslerine giriyor musunuz? 

     1.(  ) Evet                                       2.(  ) Hayır 

1.7.  Soru 1.6’ya cevabınız Evet ise mezun olduğunuz bölüm dışında hangi derslere 

girdiğinizi belirtiniz.  

………………………………………………………………………….. 

1.8. Öğretmenliğe başladıktan sonra kendinizi geliştirmek için herhangi bir kurs, 

seminer,   

         hizmet içi vb. faaliyete katıldınız mı? 

    1.(  ) Evet                                       2.(  ) Hayır 

1.9. Katılmış olduğunuz kurs, seminer, hizmet içi eğitim vb. faaliyetler gelişiminizde ne 

derece katkı sağlamıştır?. 

    1.(  ) Çok                                        2.(  ) Oldukça                3.(  ) Kısmen 

    4.(  ) Çok az                                    5.(  ) Hiç 

1.10. İşyerinde çıraklık eğitimi alan çalışanların meslekleri ile ilgili becerileri  

    uygulayabilmeleri için işyerlerinde gerekli imkânlar ne derece sağlanmaktadır?. 

    1.(  ) Çok                                        2.(  ) Oldukça                3.(  ) Kısmen 

    4.(  ) Çok az                                   5.(  ) Hiç 
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BÖLÜM-2 

EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

Açıklama: Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim alan son sınıf öğrencilerinizin aldıkları 

eğitim etkililiğinin değerlendirilmesine yönelik görüşlerinize uygun seçeneği (X) 

işaretleyerek 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. 

ÖLÇÜTLER  

EĞİTİME İLİŞKİN İFADELER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.1.  Türkçe dersi, öğrencilerin Türkçeyi doğru etkili ve 
güzel kullanma becerilerini geliştirmektedir… 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2. Matematik ve Meslek Matematiği dersi, öğrencilerin  
problem çözebilmelerini, çözüm ve yaklaşımlarını 
tartışabilecekleri ortamların sağlanması becerilerini 
geliştirmektedir  

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.3. İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi dersi, 
öğrencilerin  araştırma yapabilmelerini, problem 
çözerek çözüm ve yaklaşımları paylaşıp tartışabilme 
yeteneğini geliştirmektedir  

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.4. Din Kültürü ve Meslek Ahlakı dersi, öğrencilerin  
dürüst, insani değerlere saygılı, mesleğini en güzel 
şekilde icra etmenin kutsallığını kavrayabilmelerini 
sağlamaktadır 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.5. Mesleki Bilgisayar dersi, öğrencilerin  iş piyasasının 
ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik personelin 
yetişmesini 
sağlamaktadır……………………………….……. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.6. Ortak Beceri dersi, öğrencilerin düşünme, öğrenme, 
öz yönetim ve  takım çalışması ile ilgili becerileri 
kazandırmayı amaçlanmaktadır...... 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.7. Teknik Resim dersi, öğrencilerin geometrik çizimler, 
görünüş çıkarma, ölçekler ve ölçülendirme, kroki 
resimler, perspektifler ve ara kesitler çizme 
yeterliklerini kazandırmaktadır.......................... 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.8.  Temel İmalat ve Araç Bakımı dersi, öğrencilerin 
temel mekanik işlemleri ve araç bakımı yapabilme 
yeterlikleri kazandırmaktadır………… 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 
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2.9. Temel Elektrik- Elektronik dersi, öğrencilerin 
motorlu araçların temel elektrik-elektronik devre 
işlemlerini yapabilme yeterlikleri 
kazandırmaktadır……….... 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

ÖLÇÜTLER  
EĞİTİME İLİŞKİN İFADELER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.10. Öğrencilerin  almış oldukları mesleki /dal dersleri 
sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek, bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler doğrultusunda yetişmesi için 
yeterlidir……………………………………. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.11. Meslek derslerine  ayrılan süre öğrencilerin  mesleki 
bilgileri kazanmaları için yeterlidir…………. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.12. Öğrencilerin meslekleri ile ilgili almış oldukları 
eğitim süresi derslere olan ilgilerini olumlu 
etkilemektedir…….. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.14. Öğrencilerin öğrenimi  sırasında kazandığı mesleki 
tutum ve iş alışkanlıkları çalıştıkları  meslek alanına 
uyum sağlamaları için yeterlidir……………….. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.15. Öğrencilerin  sınıf içi öğrenme etkinliklerine 
katılımına fırsat verilmektedir 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.16. Sosyal ve kültürel faaliyetlere ayrılan zaman  
yeterlidir…………………………………… 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.17. Öğrencilerin eğitimini aldığı meslek için mesleki 
eğitim merkezlerinde kullanılan ders araç, gereç ve 
materyalleri eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 
gerçekleşmesi için  yeterlidir……………… 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.18. Öğrencilerin ders  araç,gereç ve materyalleri 
( bilgisayar, tepegöz vb) kullanımına izin verilir 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.19. Öğrenci, öğretmen iletişimi verilen eğitimin 
amaçlarına ulaşmasında etkilidir...…… 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.20. Öğrencilerin mesleki eğitim merkezlerinde  
meslekleri ile ilgili eğitim almasını işletme yetkilileri 
destekler. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.21. İşletmelerde öğretim programına uygun beceri 
eğitimi yapılmaktadır……………………………… 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.22. Beceri eğitimi için işletme yetkilisi ile öğretmenler 
işbirliği içindedir 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 
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BÖLÜM-3 

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER  

Açıklama: Bu bölüme, çıraklık eğitiminin etkililiğinin arttırılmasına yönelik ( Motorlu 

taşıtlar teknolojisi  alanı) ankette yer almayan görüş ve önerileriniz varsa lütfen yazınız. 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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EK-2 

ÖĞRENCİ ANKETİ 

(Form II) 

Sevgili Öğrenci, 

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki eğitim 

merkezlerinde öğrenim gören çıraklara istenilen niteliklerin kazandırılıp 

kazandırılmadığını değerlendirmek amacıyla Başkanlığımız tarafından “Çıraklık 

Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi” 

 (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) araştırması başlatılmıştır. 

 

Söz konusu araştırmayla ilgili görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anket sorularını ve değerlendirme ölçütlerini dikkatle okuyunuz; vereceğiniz cevaplar, 

belirteceğiniz görüşler, yapacağınız değerlendirmeler çalışmalarımıza katkı sağlayacak 

ve sadece bu araştırmanın amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Katkılarınız için 

teşekkür ederiz. 

                                                                 EĞİTİMİ  ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME 

                                                                                  DAİRESİ  BAŞKANLIĞI  
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BÖLÜM-1 

KİŞİSEL BİLGİLER 

Açıklama: Bu bölümde kendinize ait olan kişisel bilgileri  belirtmeniz istenmektedir. 

Size  uyan seçeneğin yanındaki parantezin içerisine çarpı  (X) işareti koyunuz . 

1.1.  Cinsiyetiniz 

1. (  ) Kız 

2. (  ) Erkek 

1.2. Okulunuzun bulunduğu il: …………………………………….. 

1.3. Eğitimini aldığınız meslek dalı nedir? 

     1.(  ) Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarları  

     2.(  ) İş Makineleri Bakım ve Onarımcılığı 

     3.(  ) Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım ve Onarımcılığı 

     4.(  ) Motosiklet Tamirciliği 

     5.(  ) Oto Döşemeciliği 

     6.(  ) Otomotiv Boyacılığı 

     7.(  ) Otomotiv Elektrikçiliği 

     8.(  ) Otomotiv Elektro- Mekanikerliği 

     9.(  ) Otomotiv Gövdeciliği 

   10.(  ) Otomotiv Mekanikerliği 

   11.(  ) Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği 

   12.(  ) Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik 

   13.(  ) Tarım (Ziraat)  Alet ve Makineleri Bakım ve Onarımcılığı 

1.4. Öğrenim gördüğünüz sınıf 

1. (  ) 2. Sınıf                                          2. (  ) 3. sınıf 

1.5. Öğrenim durumunuz 

1. (  ) İlköğretim                                     2.(  ) Ortaokul Terk 

3.(  ) Ortaokul Mezunu                            4.(  ) Genel Lise Terk 

5.(  ) Genel Lise Mezunu                         6.(  ) Meslek Lisesi Terk 

7.(  ) Meslek Lisesi Mezunu                    8.(  )  Diğer (Lütfen belirtiniz) 

1.6.  Mesleki eğitim merkezlerine kayıt olmadan önce bu okul hakkında ne derecede 

bilgi sahibiydiniz? 

      1.(  ) Çok                                                2.(  ) Oldukça 

      3.(  ) Kısmen                                          4.(  ) Çok az 

      5.(  ) Hiç 
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1.7.  Halen çalıştığınız meslek alanınızı tercih etmenizde aşağıdakilerden hangisi etkili      

       olmuştur?  ( Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

    1.(  ) İlgi, istek ve kabiliyetlerime uygunluğu  

    2.(  ) Aile büyüklerim 

    3.(  ) Bu meslek alanında çalışan arkadaşlarım 

    4.(  ) Çırakların sosyal güvence altına alınması 

    5.(  ) İşyeri açabilme imkânı  

    6. (  ) İlköğretim döneminde almış olduğum rehberlik hizmetlerinin yönlendirmeleri 

    7.(  ) Diğer ( Lütfen belirtiniz) ……………………….. 

1.8.  Çıraklık eğitimini çalışan diğer kişilere de tavsiye eder misiniz? 

       1.(  ) Evet                                                2.(  ) Hayır              

1.9.  Seçtiğiniz meslek alanında çalışmaktan memnun musunuz? 

    1.(  ) Evet                                                   2.(  ) Hayır 

 

 

1.10. Mesleki eğitim merkezini tercih etmenize aşağıdakilerden en çok hangisi etkili 

olmuştur 

       ( birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

     1.(  ) Kendim                                             2.(  ) Aile büyüklerim 

     3.(  ) Öğretmenlerim                                 4.(  ) Arkadaşlarım 

     5.(  ) Bu okul mezunları                           6.(  ) Çalıştığım işletmenin yöneticileri 

     7.(  ) Sosyal güvence                                8.(  ) İşyeri açabilme imkânımın olması 

     9.(  ) Eğitimini yarıda bırakanlara okuma imkânın verilmesi  

    10.(  ) Eğitimini yarıda bırakanlara bir meslek sahibi olmasına imkân verilmesi 

    11.(  ) Diğer ( Lütfen belirtiniz) …………………….. 
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BÖLÜM-2 

EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

Açıklama: Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim alan son sınıf öğrencilerin eğitim 

etkililiğinin 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. 

ÖLÇÜTLER  

 

EĞİTİME İLİŞKİN İFADELER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.1. Türkçe dersi, sizin Türkçeyi doğru etkili ve güzel 
kullanma becerilerinizi  geliştirmektedir 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.2. Matematik ve Meslek Matematiği, sizin problem 
çözebilmenizi, çözüm ve yaklaşımları tartışabilme 
ortamlarını sağlanması becerilerini geliştirmektedir  

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.3. İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi dersi, 
sizin araştırma yapabilmenizi, problem çözerek 
çözüm ve yaklaşımları paylaşıp tartışabilme 
yeteneğinizi  geliştirmektedir................................... 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 2.4. Din Kültürü ve Meslek Ahlakı dersinde sizin  
dürüst, insani değerlere saygılı, mesleğini en güzel 
şekilde icra etmenin kutsallığını kavrayabilmeniz 
sağlanmaktadır…… 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.5. Mesleki Bilgisayar dersi iş piyasasının ihtiyaç 
duyduğu nitelikli teknik personelin yetişmesini 
sağlamaktadır……. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.6. Ortak Beceri dersi düşünme, öğrenme, öz yönetim 
ve  takım çalışması ile ilgili becerileri kazandırmayı 
amaçlamaktadır......................................................... 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.7. Teknik Resim dersinde geometrik çizimler, 
görünüş çıkarma, ölçekler ve ölçülendirme, kroki 
resimler, perspektifler ve ara kesitler çizme 
yeterlikleri 
kazandırılmaktadır................................................. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.8.  Temel İmalat ve Araç Bakımı dersinde temel 
mekanik işlemleri ve araç bakımını yapabilme 
yeterlikleri 
kazandırılmaktadır………………………… 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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ÖLÇÜTLER  
 

EĞİTİME İLİŞKİN İFADELER 

Ç
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2.9. Temel Elektrik- Elektronik dersinde motorlu 
araçların temel elektrik-elektronik devre işlemlerini 
yapabilme yeterlikleri kazandırılmaktadır……. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.10. Mesleki/dal dersleri programı içerik yönünden 
sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek, bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler doğrultusunda yetişmesi için 
yeterlidir……….... 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.11.  Mesleki eğitim merkezlerinde verilen eğitim süresi 
mesleğinizi öğrenmeniz için yeterlidir…………… 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.12.  Eğitimini aldığınız dal/bölümün eğitim süresi 
derslere olan ilginizi olumlu etkiler......................... 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.13.  Öğreniminiz sırasında kazandığınız mesleki tutum 
ve iş alışkanlıkları çalıştığınız meslek alanına uyum 
sağlamanız için  yeterlidir....................................... 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.14. Mesleki eğitim merkezinde meslek dersi öğretmen 
sayısı yeterlidir…….............................................. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.15. Mesleki eğitim merkezinde genel bilgi  dersi 
öğretmeni sayısı yeterlidir......................................... 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.16. Öğretmenlerinizin size yaklaşımı ve iletişimi 
olumludur….. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.17. Sınıf içi öğrenme etkinliklerine katılımınıza  fırsat 
verilir..  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.18. Mesleki eğitim merkezinde  sosyal ve kültürel 
faaliyetlere ayrılan zaman 
yeterlidir…………………………...……….. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.19. Eğitimini aldığınız meslek için kullanılan ders 
araç,gereç ve materyaller eğitim ve öğretim 
faaliyetlerinizin gerçekleşmesinde 
yeterlidir………………………………. 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.20. Okulda bulunan  eğitim araç,gereçlerini ( bilgisayar, 
tepegöz vb) kullanmanıza izin verilir.. ……… 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.21. Eğitimini  aldığınız meslek alanı ile ilgili çalıştığınız 
işyerindeki  işletme yetkilisi  mesleğinizin 
gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmanıza  
yardımcı olur……………...… 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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BÖLÜM-3 

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER  

Açıklama: Bu bölüme, çıraklık eğitiminin etkililiğinin arttırılmasına yönelik ( Motorlu 

taşıtlar teknolojisi  alanı) ankette yer almayan görüş ve önerileriniz varsa lütfen yazınız. 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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EK-3 

İŞLETME YETKİLİSİ ANKETİ  

(Form III) 

Sayın Yönetici,  

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki eğitim 

merkezlerinde öğrenim gören çıraklara istenilen niteliklerin kazandırılıp 

kazandırılmadığını değerlendirmek amacıyla Başkanlığımız tarafından “Çıraklık 

Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi” 

 (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) araştırması başlatılmıştır. 

 

Söz konusu araştırmayla ilgili görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anket sorularını ve değerlendirme ölçütlerini dikkatle okuyunuz; vereceğiniz cevaplar, 

belirteceğiniz görüşler, yapacağınız değerlendirmeler çalışmalarımıza katkı sağlayacak 

ve sadece bu araştırmanın amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Katkılarınız için 

teşekkür ederiz. 

                                      

                                                                  EĞİTİMİ  ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME 

                                                                                      DAİRESİ  BAŞKANLIĞI  
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BÖLÜM-1 

KİŞİSEL BİLGİLER 

Açıklama: Bu bölümde kendinize ait olan kişisel bilgileri  belirtmeniz istenmektedir. 

Size   uyan seçeneğin yanındaki parantezin içerisine çarpı  (X) işareti koyunuz . 

 

1.2. İşletmenizin bulunduğu il…………………………………..………… 

1.2. İşletmenizin yasal statüsü nedir? 

    1.(  ) Kamu Sektörü 

    2.(  ) Küçük ölçekli özel sektör (1-20 personel)  

    3.(  ) Küçük ölçekli özel sektör (21-50 personel)     

    4.(  ) Orta ölçekli özel sektör (51-150 personel)  

    5.(  ) Büyük  ölçekli özel sektör (150-ve daha fazla personel) 

 

1.3. İşletmenizin üretim yaptığı meslek dalını  işaretleyiniz  

       1. (  ) Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı, 

       2. (  ) İş Makineleri Bakım Onarımcılığı, 

       3. (  ) Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım ve Onarımcılığı 

       4.  (  ) Motosiklet Tamirciliği 

       5.  (  ) Oto Döşemeciliği  

       6. (  ) Otomotiv Boyacılığı, 

       7. (  ) Otomotiv Elektrikçiliği,  

       8. (  ) Otomotiv Elektro-Mekanikerliği, 

       9. (  ) Otomotiv Gövdeciliği, 

      10.(  ) Otomotiv Mekanikerliği, 

      11.(  ) Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği,  

      12.(  ) Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik, 

      13.(  ) Tarım ( Ziraat) Alet ve Makineleri Bakım ve Onarımcılığı  

 

1.4. İşletmedeki göreviniz nedir? 

    1.(  ) İşletme sahibi ve yöneticisi        2.(  ) İşletme yöneticisi        3.(  ) İşletme sahibi     

    4.(  ) Atölye şefi                                  5.(  ) Bölüm şefi                   6.(  ) Usta öğretici  

    7.(  ) İnsan kaynakları müdürü                 8.(  ) Eğitim birimi sorumlusu   

    9.(  ) Diğer ( Lütfen belirtiniz) …………………….. 
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1.5. Çıraklık eğitimi alan çalışanlarınızın meslekleri ile ilgili becerileri ygulayabilmeleri   

için gerekli imkânı ne derece verebiliyorsunuz? 

    1.(  ) Çok                                                  2.(  ) Oldukça 

    3.(  ) Kısmen                                            4.(  ) Çok az                             5.(  ) Hiç 

 

1.6. İşyerinizde çıraklık eğitim merkezinden mezun olmuş kalfa/usta çalışıyor mu? 

       1.(  ) Evet                                                2.(  ) Hayır 

 

1.7. İşletmenizde çıraklık eğitimi almış eleman çalıştırma nedeninizi belirtiniz  

         ( Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

   1.(  ) Meslek Lisesi mezunu ve yüksek öğretim mezunlarına göre daha az ücret    

            istemesi  

    2.(  ) İşyerinde arkadaşlarıyla daha kolay uyum sağlaması,  

    3.(  ) Kanun ve mevzuat gereği, 

    4.(  ) İşletmenin üretim alanına uygun el becerilerinin olması,  

    5. (  ) Yanımda yetişen elemana  güven duyduğum için,  

    6.(  ) Yukarıdakilerin hepsi,  

    7.(  ) Diğer ( Lütfen belirtiniz) …………………….. 
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BÖLÜM-2 

EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

Açıklama: Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim alan son sınıf öğrencilerin eğitim 

etkililiğinin 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. 

ÖLÇÜTLER  

 

EĞİTİME İLİŞKİN İFADELER 

Ç
ok
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ld

uk
ça
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m
en

 

Ç
ok
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z 
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 Son sınıf öğrencilerin Mesleki Eğitim Merkezlerinde ; 

2.1. Almış oldukları Türkçe dersi, Türkçeyi doğru etkili 
ve güzel kullanma becerilerini geliştirmektedir…… 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2. Almış oldukları Matematik ve Meslek Matematiği 
dersi problem çözebilmelerini, çözüm ve 
yaklaşımları tartışabilecekleri ortamların sağlanması 
becerilerini geliştirmektedir…………..…………..  

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.3. Almış oldukları İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite 
Yönetimi dersi araştırma yapabilmelerini, problem 
çözerek çözüm ve yaklaşımları paylaşıp tartışabilme 
yeteneğini geliştirmektedir….... 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.4. Almış oldukları Din Kültürü ve Meslek Ahlakı dersi 
dürüst, insani değerlere saygılı, mesleğini en güzel 
şekilde icra etmenin kutsallığını kavrayabilmelerini 
sağlamaktadır…………………..  

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.5. Almış oldukları Mesleki Bilgisayar dersi iş 
piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik 
personelin yetişmesini sağlamaktadır…... 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.6. Almış oldukları Ortak Beceri dersi  ile düşünme, 
öğrenme, öz yönetim ve  takım çalışması ile ilgili 
becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır… 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.7. Almış oldukları Teknik Resim dersi geometrik 
çizimler, görünüş çıkarma, ölçekler ve ölçülendirme, 
kroki resimler, perspektifler ve ara kesitler çizme 
yeterliklerini kazandırmaktadır 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 
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ÖLÇÜTLER  
 

EĞİTİME İLİŞKİN İFADELER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ç

a K
ıs

m
e

n Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

 Son sınıf öğrencilerin Mesleki Eğitim Merkezlerinde ; 

2.8. Almış oldukları Temel İmalat ve Araç Bakımı dersi 
temel mekanik işlemleri ve araç bakımını yapabilme 
yeterlikleri kazandırmaktadır. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.9. Almış oldukları Temel Elektrik- Elektronik dersi 
motorlu araçların temel elektrik-elektronik devre 
işlemlerini yapabilme yeterlikleri kazandırmaktadır 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.10. Almış oldukları mesleki /dal dersleri sektörün 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek, bilimsel ve teknolojik 
gelişmeler doğrultusunda yetişmesi için yeterlidir 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.11. Almış oldukları mesleki/dal dersleri süre yönünden, 
halen çalışmakta olduğu mesleğine faydalı 
olmaktadır 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.12. Mesleki eğitim merkezlerinde verilen eğitim süresi 
çırakların mesleğini öğrenmesi için yeterlidir…… 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.13. Çırakların öğrenimi sırasında kazandığı meslek 
bilgileri yaptıkları işin gereklerine uygundur…. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.14. Çırakların öğrenimi  sırasında kazandığı mesleki  
beceriler  şu an çalıştıkları  meslek alanına uyum 
sağlaması için  yeterlidir……. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.15. Çırakların öğrenimi  sırasında kazandığı mesleki 
tutum ve iş alışkanlıkları şu an çalıştıkları  meslek 
alanına uyum sağlaması için  yeterlidir............... 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.16. Koordinatör öğretmenler, işyerinizde çalışan çırak 
öğrencilerin  eğitimi sırasında karşılaştıkları 
sorunların çözümünde  yardımcı olmaktadır……… 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  )  

2.17. Çırakların eğitimini aldığı meslek için mesleki 
eğitim merkezlerinde kullandıkları  ders araç, gereç 
ve materyalleri  gelişen teknolojiye ve  halen 
işletmenizde yapılan üretim alanına uygundur 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.18. Çırakların eğitimini aldığı bölüm programları onları 
ilgi, istek ve yeteneklerine  göre iş hayatına 
hazırlamaktadır……………………. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.19. Çırakların eğitimini aldığı meslek alanı ile ilgili 
olarak mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerileri 
kazanmasına işletme yetkilisi  yardımcı olmaktadır 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.20. Çıraklık eğitimi  koordinatör öğretmenleri, 
işyerlerinde  yapılan çıraklık eğitimine yardımcı 
olmaktadır…………………………….. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.21. Çıraklık eğitimi alan çalışanlarınız  diğer çalışanlara 
göre başarılılar………………………………………

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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BÖLÜM-3 

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER  

Açıklama: Bu bölüme, çıraklık eğitiminin etkililiğinin arttırılmasına yönelik ( Motorlu 

Taşıtlar Teknolojisi  Alanı) ankette yer almayan görüş ve önerileriniz varsa lütfen 

yazınız. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………….……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                 Teşekkür Ederiz. 
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EK-4 

 ANKET UYGULAMA YÖNERGESİ 

Sayı : B.08.0.EGD.0.33.12.00-05/      /11/2008 

Konu : Anket Uygulaması                                                                             
 

D O S Y A 
 
 
 Başkanlığımızca, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki 

eğitim merkezlerinde çıraklara verilen eğitimin değerlendirilmesi amacıyla “Çıraklık 
Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi” (Motorlu araçlar teknolojisi alanı)  konulu 
bir araştırma başlatılmıştır. 

 
Araştırmaya temel teşkil edecek verilerin elde edilmesi amacıyla EK-1’de yer 

alan öğretmen, öğrenci ve işletme yetkilisine yönelik anket formlarının Ek -2’deki 
Örneklem Tablosu dikkate alınarak çoğaltılmasına ve Ek-3’teki Yönerge çerçevesinde 
uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 
 Söz konusu uygulamaların ilinizde yapılarak, 01.12.2008 tarihine kadar 

Başkanlığımıza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.  
 
 
 

         Dr. Halil Rahman Açar 
                                                                      Bakan a. 

                                                                            Daire Başkanı 
 
DAĞITIM: 
Afyonkarahisar Valiliğine,      Ankara Valiliğine,  
Antalya Valiliğine,                  Edirne Valiliğine,  
Gaziantep Valiliğine,               Giresun Valiliğine,  
Isparta Valiliğine,                     İstanbul Valiliğine, 
İzmir Valiliğine,                       Malatya Valiliğine,  
Niğde Valiliğine,                      Samsun Valiliğine,  
Şanlıurfa Valiliğine                  Van Valiliğine 
 
 
EKLER: 
1- Anket Formu (4 adet) 
2- Örneklem Tablosu  
3- Anket Uygulama Yönergesi 
 
…/11/2008 Arş.Koord. : A: AYTAŞ 
…/11/2008 Şb Md. V.  : Dr. S.T. BAŞARAN 
…/11/2008 Bşk. Yrd.   : A.İPLİKCİ 
 
 
 



 
 

91 

Sayı : B.08.0.EGD.0.33.12.00-05/      
 /11/2008 
Konu : Anket Uygulaması 

                                                    
………………..VALİLİĞİNE 
( İl Milli Eğitim Müdürlüğü) 

 
 
Başkanlığımızca, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki 

eğitim merkezlerinde çıraklara verilen eğitimin değerlendirilmesi amacıyla “Çıraklık 
Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi” (Motorlu araçlar teknolojisi alanı)  konulu 
bir araştırma başlatılmıştır. 

 
Araştırmaya temel teşkil edecek verilerin elde edilmesi amacıyla EK-1’de yer 

alan öğretmen, öğrenci ve işletme yetkilisine yönelik anket formlarının Ek -2’deki 
Örneklem Tablosu dikkate alınarak çoğaltılmasına ve Ek-3’teki Yönerge çerçevesinde 
uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 
 Söz konusu uygulamaların ilinizde yapılarak, 01.12.2008 tarihine kadar 

Başkanlığımıza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.  
 
 
 
 

        Dr. Halil Rahman Açar 
                                                                      Bakan a. 

                                                                          Daire Başkanı 
 
 
 
DAĞITIM: 
Afyonkarahisar Valiliğine,      Ankara Valiliğine,  
Antalya Valiliğine,                  Edirne Valiliğine,  
Gaziantep Valiliğine,               Giresun Valiliğine,  
Isparta Valiliğine,                     İstanbul Valiliğine, 
İzmir Valiliğine,                       Malatya Valiliğine,  
Niğde Valiliğine,                      Samsun Valiliğine,  
Şanlıurfa Valiliğine                  Van Valiliğine 
 
EKLER: 
1- Anket Formu (3 adet) 
2- Araştırma Örneklem Tablosu  
3- Anket Uygulama Yönergesi 
 
…/11/2008 Arş.Koord. : A: AYTAŞ 
…/11/2008 Şb Md. V.  : Dr. S.T. BAŞARAN 
…/11/2008 Bşk. Yrd.   : A.İPLİKCİ 
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ÖRNEKLEM TABLOSU 

İlin Adı Okul Adı 

 Anket 
Uygulanacak  

Öğrenci 
Sayısı  

Anket 
Uygulanacak 

Öğretmen 
Sayısı 

Anket 
Uygulanacak 

İşletme 
Yetkilisi   

Sayısı 
Merkez MEM 

AFYONKARAHİSAR Şuhut MEM  56 
Altındağ MEM 

ANKARA Yenimahalle MEM  328 
Merkez MEM 
Kumluca MEM 

ANTALYA Manavgat MEM  359 
EDİRNE Merkez MEM  25 

Nizip MEM 
GAZİANTEP Şehitkamil MEM  95 

Bulancak MEM 
GİRESUN Merkez MEM  41 
ISPARTA Merkez MEM  59 

Kartal MEM 
Pendik MEM 

İSTANBUL Ümraniye MEM  355 
Bornova MEM 
Ödemiş MEM 

İZMİR Tire MEM   248 
MALATYA Merkez MEM  38 

Bor MEM 
NİĞDE Merkez MEM  32 
SAMSUN Çarşamba MEM 
  Merkez MEM  161 

Birecik MEM 
ŞANLIURFA Merkez MEM  68 
VAN Merkez MEM  69 

Motorlu 
araçlar 

alanında derse  
11 meslek/dal   
öğretmenlerine 
1 adet  anket 

uygulanacaktır. 

Motorlu 
araçlar 

alanıyla ilgili 
öğretimi 

verilen meslek 
dallarından 
her biri için  
her ilde 4 

anket işletme 
yetkilisine  

uygulanacaktır 
.  

TOPLAM   1 934   616 
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UYGULANACAK ANKET SAYILARI TESPİT YÖNTEMİ  

 

Anket Uygulanacak Hedef 

Kitle   

Anket Türü ve Sayısı 

Öğretmenler Motorlu taşıtlar alanında derse giren tüm meslek alanı 

öğretmenlerine 1 adet anket  uygulanacaktır. 

Öğretmen Anketi ( Form-I) 

Öğrenciler  Örneklem tablosunda yer alan sayıda  son sınıf 

öğrencilerine öğrenci anketi ( Son sınıf öğrencisi 

olmayan okullarda   2. sınıf öğrencilerine), tabloda 

belirtilen sayıda öğretimi yapılan motorlu taşıtlar 

alanında eğitimi verilen 13 dal/bölüme göre  eşit 

sayıda dağıtılarak  uygulanacaktır.  

Toplam: 1934  kişi  

Öğrenci Anketi (Form-II) 

İşletme Yetkilisi  Araştırma kapsamına alınan okullardaki öğrencilerin 

çalıştıkları işletmelerde Motorlu taşıtlar alanıyla ilgili 

öğretimi verilen meslek dallarından her biri için her 

ilde 4  adet anket  işletme yetkilisine  uygulaması  

yapılacaktır. 

Toplam 616 Kişi  

İşletme Yetkilisi ( Form III) 
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ANKET UYGULAMA TUTANAĞI 

Anket Uygulanan Okul Adı 
 

Anket Uygulanan Hedef Kitle  
Uygulanan Anket Sayısı 

Öğretmen Anketi ( Form-I) 

Öğretmenler 

 (Meslek Dersi Öğretmenleri) 

 

 

 

Öğrenci Anketi (Form-II) 

Öğrenciler (Son sınıf Öğrencileri, 

yoksa 2. sınıf öğrencileri ) 

 

 

 

İşletme Yetkilisi Anketi ( Form-

III) 

Öğrencilerden sorumlu işletme 

yetkilisi  
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EK-3 

ANKET UYGULAMA YÖNERGESİ  

Bu araştırmanın genel amacı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne 
bağlı mesleki eğitim merkezlerinde çıraklara verilen eğitimin etkililiğinin (motorlu 
araçlar teknolojisi alanı) genel bir değerlendirmesi yapılarak, uygulamada ortaya çıkan 
problemlere çözüm önerileri geliştirmektir. 

Araştırmada, örneklem kapsamına alınan okullardaki öğretmenlere Form-I’deki  
Öğretmen Anketi, öğrencilere Form-II’deki Öğrenci Anketi ve işletmelerde görevli 
işletme yetkililerine Form- III’teki İşletme Yetkilisi anketi uygulanacaktır. 

Öğrenci anketi Motorlu Taşıtlar Teknolojisi alanını kapsayan 13 dalda   eşit 
sayıda dağıtılarak uygulanacaktır. Öğrenci anketi okullarda bulunan son sınıf 
öğrencilerine uygulanacaktır. Son sınıfların bulunmadığı okullarda bu anket 2. sınıf 
öğrencilerine uygulanacaktır. 1. sınıf öğrencilerine kesinlikle uygulanmayacaktır. 

Anketlerin illerdeki ilgili okullara gönderilmesi ve sonuçlarının Başkanlığımıza 
gönderilmesinden birinci derecede il milli eğitim müdürlükleri sorumludur. Anketlerin 
okullarda uygulanmasından ve sonuçlarının il milli eğitim müdürlüklerine tesliminden 
araştırma kapsamına alınan okul müdürleri sorumludur. 

 
Anket Uygulamasında İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Dikkat Edeceği Hususlar: 
 
1. EARGED tarafından il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen Ek – 1 deki 

anket formları, araştırma kapsamına alınan okul müdürlüklerine çoğaltılarak 
uygulanmak üzere teslim edilecektir.  
 

2. Örneklem tablosunda belirtilen anket sayıları, seçilen okullara eşit olarak 
taksim edilerek uygulanacaktır. 
 

Okul müdürlükleri; 

a.  Kendilerine verilen anket formlarını okullarına düşen sayıda 
Bölüm/Atölye şefi, öğretmen, öğrenci ve usta öğreticilere uygulamak 
üzere çoğaltacaklardır. 

b. Anket uygulanacak öğretmen ve son sınıf öğrencilerini kura ile 
belirleyeceklerdir. 

c. Anket uygulanacak öğretmen ve öğrenci sayıları okullarda öğretimi 
yapılan meslek dallarına göre eşit sayıda dağıtılacaktır. 

d. Anketlerin belirlenen esaslar çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak 
doldurulmasına özen göstereceklerdir. 

e. Anketlerin doldurulmasında anketlerde yer alan açıklamalara dikkat 
edilecektir. 

f. Anketlerin uygulaması bittikten sonra il milli eğitim müdürlüklerine 
hazırlayacakları tutanakla birlikte teslim edeceklerdir. 
 

3. İl milli eğitim müdürlükleri okullardan gelen anket formları ve tutanakları 
belirtilen tarihte Başkanlığımıza ulaşmasını sağlayacaklardır. 
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