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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 

 İçerisinde bulunduğumuz bilgi çağında bilgiye sahip olma önemini yitirmiş olup, 

bilgiye ulaşma yöntemlerini bilen, problem çözme yeteneğine sahip, bilgiyi tüketme 

isteğini sürekli içinde barındıran ve takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmek 

eğitimin hedefi haline gelmiştir. Bu sebeple teknik öğretmenlerimizin hızla değişmekte 

olan günümüz teknolojilerini yakından takip ederek, bu değişime ayak uyduracak 

bireyleri yetiştirmesi mesleki eğitim sistemimiz açısından son derece önemlidir. 

 Bu araştırmada teknik öğretmen yeterliliklerinin iş piyasasının şartlarına 

uygunluğu değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda teknik öğretmenlerin ders 

anlatımında görsel materyallerden yeterli ölçüde yararlanmakta oldukları, genel ve 

mesleki bilgilerinin, atölye ve laboratuar becerilerinin, mesleki tutum ve 

alışkanlıklarının, insan ilişkileri ve iletişim becerilerinin, iş ortamına uyum sağlama 

becerilerinin, takım ruhu ve ekip çalışmasına yatkınlıklarının iş piyasası şartlarına 

uygun olduğu ortaya çıkmıştır.  

Öte yandan öğretmenlerin teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri ve 

derslerinde teknolojik yeniliklerden örnekler verme düzeylerinin düşük olduğu 

belirlenmiştir. Yabancı dil bilgilerinin, bilgisayar kullanım becerilerinin, organizasyon 

ve yönlendirme becerilerinin, teknolojik araç-gereçleri kullanma ve doküman hazırlama 

becerilerinin, meslekleri ile ilgili teknolojik gelişme ve değişmeleri takip ederek 

kendilerini yenileyebilme düzeylerinin iş piyasası şartlarına uygun olmakla birlikte 

yeterli düzeyde olmadığı tespit edilmiştir.  

Ayrıca mesleki bilgi ve becerilerinin, insan ilişkileri ve iletişim becerilerinin ve 

organizasyon ve yönlendirme becerilerinin geliştirilmesine yönelik geliştirilmesine 

yönelik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim kurslarının içeriği, öğretmenlerin mesleki 

gelişimine katkı düzeyi yeterli ölçüde olmadığı tespit edilmiştir. 

 Araştırma ile tespit edilen öğretmen yeterliliklerinin güçlü yönlerinin korunarak 

devam ettirilmesi, zayıf yönlerinin ise geliştirilerek güçlendirilmesi mesleki eğitim 

sistemimizin geleceği açısından son derece önemlidir. 
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SUNUŞ 

Bu araştırmada Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve 

teknik öğretim kurumlarında görev yapmakta olan meslek dersi öğretmenlerinin 

yeterliklerinin iş piyasasının şartlarına uygunluğunun genel bir değerlendirmesi 

yapılmaktadır. Araştırma kapsamına Türkiye’yi temsilen 7 coğrafi bölgede 14 ilde 

bulunan mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görevli bölüm/atölye şefi, meslek 

dersi öğretmeni, öğrenim gören öğrenciler ve bu öğrencileri işletmelerinde beceri 

eğitimi yaptıran usta öğreticiler alınmıştır.  

Araştırmada veri toplama araçlarını, araştırmanın amaçlarına uygun olarak 

hazırlanan (Form-1 Bölüm/Atölye Şefi Anketi, Form-II Öğretmen Anketi, Form-III 

Öğrenci Anket ve Form-IV Usta Öğretici 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 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, Bölüm/Atölye şefi, Öğretmen, Öğrenci ve İşletmelerde görevli usta 

öğreticilere, araştırmanın başlangıcından basımına kadar emeği geçen Dairemiz 

personeline ve araştırmayı yapan Dairemiz araştırma uzmanı H. İbrahim GÜLEGÜL’e, 

grafik-tasarım ve kapak çalışmaları için Hüseyin MUTLUCAN’a teşekkür ederim. 

Araştırmanın Türk milli eğitim sistemine, mesleki ve teknik eğitime yararlı 

olmasını temenni ederim. 

 

Dr. Halil Rahman AÇAR 

      EARGED Başkanı 
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ÖZ 

Bu araştırma; Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve 

teknik orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan, meslek dersi öğretmenlerinin 

yeterliliklerinin iş piyasasının şartlarına uygunluğunun genel bir değerlendirmesini 

yaparak mevcut durumunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırma sonucunda elde 

edilen bulgularla öğretmen yeterliklerinin mevcut durumunu ortaya koyarak, 

öğretmenlerin niteliklerinin artırılması yönünde alınması gereken tedbirlerin 

belirlenmesi düşünülmektedir. Araştırma bu yönü ile önemli bulunmaktadır. 

Araştırmada; öğretmenlerin yabancı dil bilgilerinin, bilgisayar kullanım 

becerilerinin, organizasyon ve yönlendirme becerilerinin, teknolojik araç-gereçleri 

kullanma ve doküman hazırlama becerilerinin, meslekleri ile ilgili teknolojik gelişme ve 

değişmeleri takip ederek kendilerini yenileyebilme düzeylerinin iş piyasası şartlarına 

yeterli düzeyde uygun olmadığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin bu yönlerinin 

güçlendirilmesi yönünde alınması gereken tedbirler açıklanmıştır. Meslekteki gelişme 

ve değişmelere yönelik olarak, işletmelerle okullar arasında mesleki bilgi paylaşımı 

konusunda yeterli derecede güçlü bir işbirliğinin olmadığı belirlenmiş olup işbirliğinin 

güçlendirilmesi yönünde öneriler geliştirilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

GİRİŞ 

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik orta öğretim 

kurumlarında görev yapmakta olan meslek dersi öğretmenlerinin yeterliklerinin iş 

piyasasının taleplerine uygunluğunu değerlendirmeyi amaçlayan araştırmanın bu 

bölümünde, Problem, Amaç, Önem ve Sınırlılıklar açıklanmaktadır.  

 

1.1. Problem Durumu 

Bugünkü erkek teknik öğretim okullarının çekirdeğini oluşturan çalışmalara 19. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlanmış olup, ilk çalışmalar 1860 yılında Niş’de 

1864 yılında Rusçuk ve Sofya’da kimsesiz çocukları barındırmak ve sanat öğretmek 

amacıyla açılan “Islahhane”ler olmuştur. 1913 yılından itibaren sanat okullarında kararlı 

bir çalışmaya girilmiş yönetmelik ve programlarla daha disiplinli bir duruma 

getirilmiştir. 1927 yılında “Yüksek ve Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü” haline 

getirilen meslek okullarından 9 erkek sanat okulunun programında birlik sağlanarak 

öğrenim süreleri 5 yıla çıkarılmıştır. (Gülegül, Kazancı, Hınıslı, Yüzgeç, Yalçın, 1997) 
 

1935 yılından itibaren sanat okullarının masraflarının devlet tarafından 
karşılanması kararı alınmıştır. Alınan bu karar sonucunda sanat okullarının 
sayıları artarak yurt geneline yaygınlaşmaya başlamıştır, Bu durum sanat 
okullarına atölye ve meslek dersleri öğretmeninin yetiştirilmesi ihtiyacını 
doğurmuştur. 

 
Bu sebeple, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1937-1938 ders 

yılında Milli Eğitim Bakanlığınca Ankara 1. Erkek Sanat Okulu binasında 
"Tesviye, Demir ve Marangoz " bölümleri olan üç yıl süreli "Erkek Meslek 
Öğretmen Okulu" açılmış ve bugün bilinen tanımıyla "Teknik Öğretmen" 
yetiştirilmeye başlanmıştır. 

 
1948-1949 yılında okulun adı "Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu" 

olarak değiştirilmiştir. 1971-1972 yılında "Makine Ressamlığı" (Tasarım ve 
Konstrüksiyon) bölümü de ilave edilmiştir. 

 
1976-1977 yılında okulun adı "Yüksek Teknik Öğretmen Okulu" olarak 

değiştirilmiştir.  Meslek liseleri ve dengi okullarda alanları ile ilgili dersleri 
verebilecek bilgi ve beceriye ilaveten öğretmenlik formasyonuna sahip "TEKNİK 
ÖĞRETMEN" yetiştirilirken endüstriye de uygulama yeteneği yüksek teknik 
elemanlar sağlanmıştır. 

 
1982 yılında Yüksek Teknik Öğretmen Okulu   YÖK’ün kurulmasıyla 

birlikte "TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ" adını almıştır. (Gazi Üniversitesi 
04.08.2008) 
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Esas itibariyle Meslek ve Teknik liselere öğretmen yetiştirmek amacıyla 

kurulmuş bulunan Teknik Eğitim Fakültelerinin (TEF) sayısı günümüzde 19’a ulaşmış 

bulunmaktadır. Ülke geneline yayılmış olan bu fakültelerde yaklaşık olarak 32000 

öğrenci öğrenim görmektedir. (Gazi Üniversitesi 04.08.2008) 
 

Bu öğrencilerden mezun olanların bir kısmı Bakanlığımıza bağlı mesleki ve 

teknik orta öğretim kurumlarına öğretmen olarak atandıkları gibi bir kısmı da özel 

sektörce istihdam edilmektedir.  
 

Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik orta öğretim 

kurumlarında 35 519 teknik öğretmen görev yapmaktadır. (Erkek Teknik Öğretim 

Genel Müdürlüğü 05.08.2008) 
 

Teknik öğretmenlerin nitelikleri, yetiştirmiş olduğu öğrencilerin kalitesini 

doğrudan etkileyecektir. Temel amacı iş hayatının ihtiyaç duyduğu ara kademe iş 

gücünü yetiştirmek olan mesleki eğitimin hedefine ulaşabilmesi için öncelikle söz 

konusu iş gücünü yetiştirecek olan eğitim öğretim kadrosunun yeterliliklerinin iş 

hayatının taleplerine uygun olması gerekmektedir.   
 

Nitelikli, üretken, bilime sanata değer veren, toplumsal değerlerimizi özümsemiş 

bireyler yetiştirebilmemiz, öğretmenlerimizin sahip olduğu yeterliklerin farkında 

olmasına ve bunları sürekli olarak geliştirme çabalarına bağlıdır. Eğitim programlarının 

etkili uygulanabilmesi, okullarımıza sağlanan fiziki olanakların verimli kullanılabilmesi 

ve eğitim öğretimin kalitesi öğretmenlerin niteliklerinin ve yeterliklerinin 

yükseltilmesiyle mümkündür.  
 

Ülkemizde cumhuriyet dönemi ile birlikte öğretmene ve öğretmen eğitimine 

büyük önem verilmeye başlanmış olup bu durum her geçen gün artmaktadır.  
 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Yasası içerisinde öğretmen eğitimine ilişkin 

olarak şu hükümler yer almaktadır 

Madde 43:  
“Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini 

üzerine alan, özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini, Türk Millî 
Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. 

Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik 
formasyon ile sağlanır (Milli Eğitim Bakanlığı (04.08.2008) 
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Bu hükümlere dayalı olarak öğretmenlerin niteliklerini yükseltmek için birçok 

çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır; 

 

Temel Eğitime Destek Projesi Öğretmen Eğitimi Bileşeni 

Temel Eğitime Destek Projesi’nin bileşeni ile ilgili proje çalışmalarının 

sorumluluğunu Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü üstlenmiştir. 

(Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü 05.08.2008) 

 Bu bileşende tanımlanan öğretmen yeterlikleri aşağıda verilmiştir;  

Millî eğitim hedeflerinin desteklenmesine katkı sağlamak,  
Ulusal iş birliği ve bilgi paylaşımını daha etkin olarak gerçekleştirmek,  
Öğretmenlerin niteliği ve kalitesi için kıyaslama, karşılaştırma 

yapılabilecek bir yapı / sistem oluşturmak,  
Öğretmenlik mesleğinin statüsü ve kalitesi açısından toplumsal 

beklentilerde tutarlılık oluşturmak,  
Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde esas alınacak açık, anlaşılır ve 

güvenilir bir kaynak oluşturmak,  
Ulusal düzeyde profesyonel öğretmenlik seviyesinin tartışılmasında 

kullanılacak ortak terim ve tanımlamaları içeren bir dil birliği sağlamak,  
Öğretmenlerin bilgi, beceri, tutum ve değerlerini tanımlayarak, toplum 

tarafından fark edilmesini ve toplumun gözünde statülerinin yükseltilmesini 
sağlamak,  

Öğrencilerin “öğrenmeyi öğrenmesi” için fırsatlar sağlamak,  
Öğretmenlerin görevlerini şeffaflaştırarak veliler ve toplum için kalite 

güvencesini oluşturmak gibi pek çok amacın gerçekleştirilmesi için 
hazırlanmaktadır.  

 

Yukarıda belirtilen amaç, yöntem ve süreçte hazırlanan “Öğretmenlik Mesleği 

Genel Yeterlikleri’ aşağıda belirtildiği uygulamaların yapılmasında kullanılması 

planlanmıştır; (ÖYEGM, 05.08.2008) 

Öğretmen yetiştirme politikalarının belirlenmesinde,  
Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının hizmet öncesi öğretmen 

yetiştirme programlarında,  
Öğretmenlerin hizmet içi eğitiminde,  
Öğretmenlerin seçiminde,  
Öğretmenlerin iş başarımlarının, performanslarının değerlendirilmesinde,  
Öğretmenlerin kendilerini tanıma ve kariyer gelişimlerinde kullanılması 

düşünülmektedir.  
Bu yeterlikler eğitim sürecinde yer alan tüm paydaşların eleştirel görüş ve 

önerilerine açık olup sürekli olarak geliştirilmek ve güncelleştirilmek üzere 

hazırlanmıştır. (ÖYEGM, 05.08.2008) 
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Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi (MTEM) 

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu 

Projesi (MTEM) kapsamında, Meslek dersleri öğretmen eğitiminin niteliğini 

yükseltmeye yönelik çabaları desteklemek ve meslek dersleri öğretmeni eğitim 

sisteminin Avrupa Birliği’ndeki gelişmelere uyumunu desteklemek 

hedeflenmiştir. (Projeler Koordinasyon Merkezi 06.08.2008)  

 Bu kapsamda 
 1- Öncelikli dokuz alanda (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Otomotiv, 

Giyim-H.Giyim, Konaklama İşletmeciliği, Yapı, Tesisat-Doğal Gaz, Çocuk 
Gelişimi ve Pedagoji) meslek dersleri öğretmenlerinin alan yeterlilikleri 
belirlenmiştir. 

 2- Belirlenen yeterlilikler doğrultusunda toplam 474 modüler öğretim 
programları geliştirmiştir. Geliştirilen programlar 2004–2005 öğretim yılından 
itibaren 14 Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesinde uygulanmaya başlamıştır. 

 3- Modüler Öğretim Programlarını uygulayan 14 Meslekî ve Teknik 
Eğitim Fakültesine ve projenin hizmet içi eğitimi kapsamında Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı 6 Hizmet İçi Eğitim Merkezine 8.5 Milyon Avro tutarında 
ekipman desteği sağlanmıştır.  

 4- Meslekî ve Teknik Eğitim Fakültelerinde “Yüksek Öğretimde Kalite 
Güvencesi ile ilgili Avrupa Ağ Sistemi” koşullarına uygun ortak “Kalite Güvence 
Sistemi” ne yönelik pilot uygulamalar Gazi Üniversitesi ile Sakarya 
Üniversitesinde Ekim 2006 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

 5- MTEM projesi kapsamında bugüne kadar 93 meslek dersi öğretmeni, 
715 fakülte öğretim üyesi, 60 sosyal taraf temsilcisi olmak üzere toplam 868 
kişiye farklı alanlarda eğitim verilmiştir. 

 6- Proje amaçları doğrultusunda, Mesleki ve Teknik Eğitimle ilgili 
politika önerilerini içeren politika ve strateji Raporu “Beyaz Belge” 
hazırlanmıştır.  (PKM, 06.08.2008)  

 

Teknik Eğitim Fakültesi Mezunlarını İzleme Araştırması 

1996 Yılında METARGEM de yapılan Teknik Eğitim Fakültesi Mezunlarını 

İzleme Araştırmasında; teknik öğretmenlerin mezuniyet sonrası durumları izlenerek 

fakültelerde öğretimi yapılmakta olan öğretim programları değerlendirilmiştir. 

Değerlendirme sonuçları doğrultusunda teknik eğitim fakültelerinde öğretimi 

yapılmakta olan eğitim programlarının düzenlenmesi için öneriler geliştirilmiştir. 

(Mahiroğlu, 1996) 

 

Öğretmenlik mesleğinin niteliğinin yükseltilmesi, öncelikle öğretmenlerin sahip 

olması gereken genel ve özel alan yeterliklerin bilinmesi, daha sonra, bu yeterliklerin, 

hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarıyla, öğretmen adaylarına ve öğretmenlere 

kazandırılması ile mümkündür.  
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Eğitim ve öğretimin bütün boyutlarıyla dinamik bir yapıya sahip olması, bu süreçte 

önemli bir rol üstlenen öğretmenin görevinin ve bu görevin gerektirdiği niteliklerin 

sürekli sorgulanmasını ve geliştirilmesini gerekli kılar. Bunun içindir ki, Millî Eğitim 

Bakanlığı’nın Üniversitelerle iş birliği yaparak, öğretmen yeterlikleri üzerine yürüttüğü 

çalışmalarda süreklilik göstermesi sağlanmaya çalışılmaktadır.  

 

Yapmış olduğumuz bu araştırmanın problemini; mesleki ve teknik öğretmen 

yeterliklerinin iş piyasasının şartlarına uygunluğunda ki belirsizlik oluşturmaktadır.  

 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın genel amacı, Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 

mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan, meslek dersi 

öğretmenlerinin yeterliliklerinin iş piyasasının şartlarına uygunluğunun genel bir 

değerlendirmesini yaparak mevcut durumunu ortaya koymaktır.  

Araştırmada bu amaca ulaşa bilmek için aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Bölüm/Atölye şefleri meslek dersi öğretmenlerinin yeterliklerini iş piyasası 

şartlarına ne derce uygun bulmaktadırlar? 

2. Meslek dersi öğretmenleri kendi yeterliliklerini iş piyasasının şartlarına ne 

derece uygun bulmaktadırlar? 

3. Mesleki eğitim gören öğrencilerin beceri eğitimi aldıkları işletmelerdeki usta 

öğreticiler, teknik öğretmenlerin genel yeterliliklerini iş piyasası şartlarına ne 

derece uygun bulmaktadırlar?  

4. Öğrencilerin okulda edindikleri yeterliklerin beceri eğitimi gördükleri 

işletmelerde verilen görevleri yerine getirmedeki yeterlik derecesi nedir?  

 

1.3 Araştırmanın Önemi 

Eğitimde kalite; eğitim ortamlarının ve öğretim materyallerinin sağlanmasının 

yanı sıra, öğretmenlerin sahip olması gereken genel ve özel alan yeterliklerin ihtiyaçlara 

uygunluğunun bilinmesi, bu yeterliklerin, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim 

programlarıyla, öğretmen adaylarına ve öğretmenlere kazandırılması ile mümkündür.  

 

Yapılacak olan bu araştırma ile Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretimi 

Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan 

teknik öğretmenlerin yeterliliklerinin iş hayatının şartlarına uygunluğu incelecektir. Bu 
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inceleme ve değerlendirmeler sonunda öğretmenlerin mevcut durumları belirlenerek 

eğitim ihtiyaçları ortaya çıkarılacağından, araştırma bu yönüyle önemli bulunmaktadır.  

 

1.4. Tanımlamalar 

YÖK : Yüksek Öğretim Kurulu 

TEF : Teknik Eğitim Fakültesi 

MEB : Milli Eğitim Bakanlığı 

METARGEM : Mesleki Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi  

MTEM : Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi 

ÖYEGM: Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü  

PKM: Projeler Koordinasyon Merkezi  
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren-örneklem, veri toplama araçları, veri 

kaynakları ve verilerin toplanması ve araştırmada kullanılan istatistiksel teknikler 

açıklanmaktadır.  

 

2.1. Araştırma Deseni  

Bu araştırmada Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve 

teknik orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan teknik öğretmenlerin 

yeterliliklerinin iş piyasası şartlarına uygunluğunun değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 

Araştırma bu yönü ile betimsel nitelik taşımaktadır.  

 

2.2. Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın 4 farklı evreni bulunmaktadır. Araştırmanın birinci evrenini 

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik orta öğretim 

kurumlarında görev yapan Bölüm/Atölye şefleri, ikinci evrenini teknik öğretmenler, 

üçüncü evrenini söz konusu kurumlarda öğrenim görüp işletmelerde beceri eğitimi alan 

öğrenciler, dördüncü evrenini ise beceri eğitimi veren işletmelerde görev yapan usta 

öğreticiler oluşturmaktadır. 
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Tablo 2.1: Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bağlı Orta Öğretim Kurum 
Sayıları İle Kurumlarda Görevli Öğretmen ve Öğrenim Gören Öğrenci Sayılarının İllere 
Göre Dağlımı 

ÖĞRENCİ SAYISI 
İL KURUM 

SAYISI % ÖĞRETMEN 
SAYISI % 

E % K % TOPLAM

ADANA 49 2,75 1186 3,34 14060 86,3 2232 13,7 16292 
ADIYAMAN 11 0,62 161 0,45 1830 85,03 322 14,96 2152 
AFYON 30 1,68 475 1,34 4970 88,95 617 11,04 5587 
AĞRI 7 0,39 85 0,24 1118 90,16 122 9,839 1240 
AKSARAY 12 0,67 230 0,65 2354 87,54 335 12,46 2689 
AMASYA 15 0,84 215 0,61 2204 89,33 263 10,66 2467 
ANKARA 126 7,06 2909 8,19 30176 89,53 3527 10,46 33703 
ANTALYA 26 1,46 610 1,72 7287 77,97 2058 22,02 9345 
ARDAHAN 2 0,11 20 0,06 304 96,50 11 3,492 315 
ARTVİN 12 0,67 243 0,68 2410 67,18 1177 32,81 3587 
AYDIN 30 1,68 584 1,64 5621 88,07 761 11,92 6382 
BALIKESİR 38 2,13 720 2,03 7739 91,25 742 8,749 8481 
BARTIN 11 0,62 130 0,37 1329 94,92 71 5,071 1400 
BATMAN 5 0,28 67 0,19 1466 87,10 217 12,89 1683 
BAYBURT 3 0,17 47 0,13 483 98,57 7 1,429 490 
BİLECİK 10 0,56 187 0,53 1913 86,52 298 13,48 2211 
BİNGÖL 6 0,34 55 0,15 599 94,47 35 5,521 634 
BİTLİS 9 0,5 72 0,2 1319 91,72 119 8,275 1438 
BOLU 12 0,67 231 0,65 2707 93,86 177 6,137 2884 
BURDUR 11 0,62 150 0,42 1478 89,73 169 10,26 1647 
BURSA 78 4,37 1858 5,23 28324 88,39 3719 11,61 32043 
ÇANAKKALE 19 1,07 286 0,81 3185 90,66 328 9,337 3513 
ÇANKIRI 13 0,73 169 0,48 1815 86,88 274 13,12 2089 
ÇORUM 20 1,12 389 1,1 3412 84,22 639 15,77 4051 
DENİZLİ 17 0,95 449 1,26 5554 90,13 608 9,867 6162 
DİYARBAKIR 19 1,07 315 0,89 4017 79,87 1012 20,12 5029 
DÜZCE 9 0,5 226 0,64 3188 89,75 364 10,25 3552 
EDİRNE 12 0,67 203 0,57 2193 91,87 194 8,127 2387 
ELAZIĞ 15 0,84 303 0,85 2774 93,18 203 6,819 2977 
ERZİNCAN 14 0,78 143 0,4 1884 91,58 173 8,41 2057 
ERZURUM 19 1,07 304 0,86 3341 91,73 301 8,265 3642 
ESKİŞEHİR 27 1,51 725 2,04 8154 91,09 797 8,904 8951 
GAZİANTEP 23 1,29 443 1,25 6173 85,98 1006 14,01 7179 
GİRESUN 20 1,12 285 0,8 3534 85,92 579 14,08 4113 
GÜMÜŞHANE 6 0,34 80 0,23 1119 92,25 94 7,749 1213 
HAKKÂRİ 5 0,28 38 0,11 1334 87,53 190 12,47 1524 
HATAY 21 1,18 401 1,13 5555 93,34 396 6,654 5951 
IĞDIR 3 0,17 30 0,08 366 97,60 9 2,4 375 
ISPARTA 23 1,29 359 1,01 3185 92,72 250 7,278 3435 
İSTANBUL 164 9,19 4031 11,4 65523 85,40 11194 14,59 76717 
İZMİR 107 6 2175 6,12 25778 86,73 3944 13,27 29722 
K. MARAŞ 25 1,4 394 1,11 4653 87,03 693 12,96 5346 
KARABÜK 6 0,34 217 0,61 1746 80,79 415 19,2 2161 
KARAMAN 8 0,45 129 0,36 981 84,49 180 15,5 1161 
KARS 8 0,45 83 0,23 905 89,51 106 10,48 1011 
KASTAMONU 19 1,07 228 0,64 2326 93,18 170 6,811 2496 
KAYSERİ 34 1,91 721 2,03 7901 92,74 618 7,254 8519 
KIRIKKALE 13 0,73 274 0,77 2551 88,54 330 11,45 2881 
KIRKLARELİ 12 0,67 207 0,58 2475 92,97 187 7,025 2662 
KIRŞEHİR 9 0,5 182 0,51 1495 83,47 296 16,53 1791 
KİLİS 6 0,34 62 0,17 848 99,88 1 0,118 849 
KOCAELİ 54 3,03 1113 3,13 16836 86,18 2698 13,81 19534 
KONYA 61 3,42 1058 2,98 11569 91,21 1114 8,783 12683 
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Tablo 2.1: Devamı 
ÖĞRENCİ SAYISI 

 İL KURUM 
SAYISI % ÖĞRETMEN 

SAYISI % 
E % K % TOPLAM

KÜTAHYA 25 1,4 407 1,15 5284 93,72 354 6,279 5638 
MALATYA 21 1,18 442 1,24 3607 89,23 435 10,76 4042 
MANİSA 37 2,07 767 2,16 11329 92,25 951 7,744 12280 
MARDİN 9 0,5 127 0,36 1809 72,82 675 27,17 2484 
MERSİN 42 2,35 939 2,64 9618 83,50 1900 16,5 11518 
MUĞLA 22 1,23 327 0,92 3397 87,08 504 12,92 3901 
MUŞ 9 0,5 110 0,31 1875 91,06 184 8,936 2059 
NEVŞEHİR 9 0,5 172 0,48 1513 93,91 98 6,083 1611 
NİĞDE 11 0,62 225 0,63 2126 89,25 256 10,75 2382 
ORDU 17 0,95 344 0,97 4357 91,26 417 8,735 4774 
OSMANİYE 8 0,45 246 0,69 3188 95,85 138 4,149 3326 
RİZE 14 0,78 271 0,76 3724 87,43 535 12,56 4259 
SAKARYA 29 1,63 660 1,86 9050 83,27 1818 16,73 10868 
SAMSUN 24 1,35 705 1,99 8731 91,38 823 8,614 9554 
SİİRT 6 0,34 101 0,28 1828 80,10 454 19,89 2282 
SİNOP 16 0,9 193 0,54 1551 84,52 284 15,48 1835 
SİVAS 14 0,78 291 0,82 2965 97,62 72 2,371 3037 
ŞANLIURFA 13 0,73 221 0,62 3101 92,89 237 7,1 3338 
ŞIRNAK 8 0,45 67 0,19 941 88,77 119 11,23 1060 
TEKİRDAĞ 26 1,46 502 1,41 6908 82,63 1452 17,37 8360 
TOKAT 18 1,01 371 1,04 4140 95,61 190 4,388 4330 
TRABZON 25 1,4 527 1,48 5674 81,40 1296 18,59 6970 
TUNCELİ 4 0,22 46 0,13 396 90,61 41 9,382 437 
UŞAK 6 0,34 178 0,5 1812 88,73 230 11,26 2042 
VAN 10 0,56 132 0,37 2611 89,54 305 10,46 2916 
YALOVA 9 0,5 146 0,41 1536 80,25 378 19,75 1914 
YOZGAT 15 0,84 217 0,61 2271 96,43 84 3,567 2355 
ZONGULDAK 23 1,29 522 1,47 6213 92,64 493 7,352 6706 
TOPLAM 1784 100 35513 100 437616 87,75 61065 12,25 498681 
(Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 05.08.2008) 

 

Tablo 2.1’de görüldüğü üzere Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 

kurum sayısı 1784 tür. Bu kurumlarda görev yapan öğretmen sayısı 35513 öğrenim 

gören öğrenci sayısı ise 498681’dir. Bu öğrencilerden ne kadarının 2008-2009 öğretim 

yılında işletmelerde beceri eğitimi göreceği ve beceri eğitimi verecek işletme sayısı 

bilinmemektedir. 
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Tablo 2.2: Araştırma Çalışma Evreni 
ÖĞRENCİ SAYISI 

İL KURUM 
SAYISI 

% ÖĞRETMEN 
SAYISI % E % K % TOPLAM 

ADANA 49 9,4777 1186 10,3319 14060 9,7286 2232 10,7452 16292 
ANTALYA 26 5,0290 610 5,3140 7287 5,0421 2058 9,9075 9345 
KAYSERİ 34 6,5764 721 6,2810 7901 5,4670 618 2,9751 8519 
ESKİŞEHİR 27 5,2224 725 6,3158 8154 5,6420 797 3,8368 8951 
BURSA 78 15,087 1858 16,1860 28324 19,5985 3719 17,9039 32043 
KOCAELİ 54 10,444 1113 9,6959 16836 11,6495 2698 12,9886 19534 
MALATYA 21 4,0618 442 3,8505 3607 2,4958 435 2,0941 4042 
ERZURUM 19 3,6750 304 2,6483 3341 2,3117 301 1,4490 3642 
ŞANLIURFA 13 2,5145 221 1,9252 3101 2,1457 237 1,1409 3338 
GAZİANTEP 23 4,4487 443 3,8592 6173 4,2713 1006 4,8430 7179 
İZMİR 107 20,696 2175 18,947 25778 17,8368 3944 18,9870 29722 
DENİZLİ 17 3,2882 449 3,9114 5554 3,8430 608 2,9270 6162 
SAMSUN 24 4,6421 705 6,1416 8731 6,0413 823 3,9620 9554 
TRABZON 25 4,8355 527 4,5909 5674 3,9260 1296 6,2391 6970 
TOPLAM 517 100 11479 100 144521 100 20772 100 165293 

 

Tablo 2.2’de görüleceği üzere; araştırma kapsamına Türkiye’yi temsil eden 7 

coğrafi bölgenin her birinde 2 il olmak üzere 14 il alınmıştır. Bu illerin seçiminde 

kurum, öğrenci ve öğretmen sayıları ile bu illerin sanayisinin gelişmişlik düzeyi göz 

önünde bulundurulmuştur. Araştırma kapsamına alınarak çalışma evrenini temsil eden 

14 ilde bulunan toplam kurum sayısı 517’dir. Bu kurumlarda görev yapan teknik 

öğretmen sayısı 11 479 olup, öğrenim gören öğrenci sayısı ise 165 293 dür. 

 

Araştırmada örneklem olarak çalışma evreninin % 5’lik bir kısmı alınmıştır.  

Öğrenci örneklemi hesaplanırken son sınıf öğrenci sayısının %5’i alınmıştır. 

 

Aşağıda bulunan Tablo 2.3.’de araştırmada örneklem kapsamına alınan illerin 

adı, her bir ilde araştırma kapsamına alınan kurum sayısı ve bu kurumlarda anket 

uygulanan öğretmen ve öğrenci sayıları yer almaktadır. 
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Tablo 2.3: Araştırma Örneklemi 

İL KURUM SAYISI ÖĞRETMEN 
ANKETİ SAYISI 

ÖĞRENCİ  
ANKETİ  SAYISI 

ADANA 3 59 202 
ANTALYA 2 31 116 
KAYSERİ 2 36 106 
ESKİŞEHİR 2 36 112 
BURSA 4 93 400 
KOCAELİ 3 56 224 
MALATYA 2 22 50 
ERZURUM 2 22 46 
ŞANLIURFA 1 11 42 
GAZİANTEP 2 22 90 
İZMİR 5 109 370 
DENİZLİ 2 23 78 
SAMSUN 2 35 120 
TRABZON 2 26 86 

TOPLAM 34 581 2042 
 

Örneklem kapsamına alınan illerde hangi okullarda anket uygulaması 

yapılacağına İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin tercihine bırakılmıştır.  

 

Örneklem kapsamına alınacak işletmeler. İl milli eğitim müdürlüklerince 

araştırma kapsamına alınan okul müdürlükleri tarafından seçilmiştir. Araştırma 

kapsamına alınarak anket uygulaması yapılacak her okul bünyesinde, öğretimi yapılan 

meslek dallarının her biri için 2 adet Usta Öğretici anketi ve 2 adet Bölüm/Atölye Şefi 

Anketi uygulanması planlanmıştır. 

 

Araştırmada örneklem kapsamına alınan öğretmen sayısı 581’dir. İllerde 

uygulanarak Başkanlığımıza gönderilen öğretmen anketi sayısı ise 612’dir. Araştırma 

da örneklem kapsamına seçilen öğrenci sayısı 2042 olup okullarca anket uygulaması 

yapılan öğrenci sayısı ise 1910’dur. Uygulanan anket sayısının örneklem kapsamına 

alınan öğrenci sayısına oranı % 93,5’dir. Araştırmada okullar tarafından örneklem 

kapsamına alınarak anket uygulanan bölüm/atölye şefi sayısı 390, usta öğretici sayısı ise 

299 dur.  
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2.3. Veri Toplama Araçları ve Geliştirilmesi  

Araştırmada veri toplama araçlarını, araştırmanın amaçlarına uygun olarak 

hazırlanan (Form-1 Bölüm/Atölye Şefi Anketi, Form-II Öğretmen Anketi, Form-III 

Öğrenci Anket ve Form-IV Usta Öğretici 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 İskitler 

Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesinde denenmek üzere pilot uygulaması 

yapılmıştır. Bu okulun pilot olarak seçilmesinde öğretimi yapılan meslek alanlarının 

çeşitliliği, öğretmen ve öğrenci sayısı dikkate alınmıştır. Pilot uygulamada çeşitli 

meslek alanlarından; 4 bölüm/atölye şefine, 10 meslek deri öğretmenine, 20 son sınıf 

öğrencisine ve 10 usta öğreticiye anket uygulaması yapılmıştır. Uygulama sonucunda 

anketlerdeki bazı soruların çıkarılmasına bir takım sorularında eklenmesine ihtiyaç 

duyulduğu belirlenmiştir. Araştırmada uygulanan anket formlarından Bölüm/Atölye şefi 

Anketi (Ek-1), Öğretmen Anketi (Ek-2), Öğrenci Anketi (Ek-3) ve Usta Öğretici Anketi 

(Ek-4) 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. Bakanlık Makam Onayı ve Anket Uygulama 

Yönergesi (Ek-5) olarak ekler kısmında verilmektedir. 

 

Bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak; yazışma yöntemi ile anket 

uygulama tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda hazırlanan veri 

toplama araçlarının birer örneği, Araştırma kapsamına alınan illerin milli eğitim 

müdürlüklerine, Araştırma uygulaması için hazırlanan ilgili Makam Onayı ile birlikte 

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

sağlanmıştır. Okullarca uygulanan anketler il milli eğitim müdürlüklerince bir araya 

toplanarak Başkanlığımıza ulaştırılmıştır. 
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2.5. Verilerin Analizi 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda hazırlanan anket formları ile 

katılımcılardan elde edilen verilerin çözümlenmesinde bilgisayardan yararlanılmış ve 

SPSS (The Statistical Package for Social Science) paket programı kullanılmıştır.  

 

Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anketlerde yer alan kaplı uçlu 

soruların bazılarında 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. 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(Tamamen) = 

(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, %, 

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. 

 

2.6.  Sınırlılıklar 

Araştırmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve belirlenen amaçlara 

ulaşabilmek için çeşitli sınırlamalar yapılmıştır.  

Araştırmada yapılan sınırlamalar şunlardır: 

1 Araştırma, Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik 

orta öğretim kurumlarında öğretimi verilen meslek alanlarıyla sınırlıdır.  

2 Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim ve öğretimi yapılan 

meslek alanlarında görevli teknik Bölüm/Atölye şefleri, öğretmenler, bu 

öğretmenlerin ders verdikleri son sınıf öğrencileri ve bu öğrencilerin beceri 

eğitimi aldıkları işletmelerde görevli usta öğreticiler araştırma kapsamına 

alınmıştır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

 

Bu bölümde, bölüm/atölye şeflerinden, meslek dersi öğretmenlerinden, 

öğrencilerden ve işletmelerde görevli usta öğreticilerden elde edilen bulgular 

yorumlanmaktadır. Ayrıca anketlerin son kısmında yer alan öğretmen yeterliklerinin 

geliştirilmesine ilişkin katılımcıların belirtmiş oldukları genel görüş ve öneriler 

verilmektedir. 

 

3.1. Katılımcıların Genel Özellikleri 

Bu kısımda araştırma kapsamına alınarak anketi cevaplandıran, Bölüm/Atölye 

şeflerinin, Meslek dersi öğretmenlerinin, Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne 

bağlı okullarda öğrenim görmekte olan son sınıf öğrencilerinin ve bu öğrencilerin beceri 

eğitimi gördüğü işletmelerde görevli usta öğreticilerin genel özelliklerine ilişkin 

bulgular verilmektedir. 

 

3.1.1. Katılımcıların Meslek Alanlarına Göre Dağılımı  

Araştırma kapsamına alınarak anketi cevaplandıran katılımcıların meslek 

alanlarına göre dağılımı Tablo 3.1.1.’de verilmektedir. 

 

Tablo 3.1.1. incelendiğinde katılımcıların en çok “Elektrik-Elektronik 

Teknolojisi” meslek alanından olduğu gözlenmektedir. “Elektrik-Elektronik 

Teknolojisi” alanını işaretleyen bölüm/atölye şeflerinin oranı % 20,3’tür. Öğretmenlerin 

% 23,2’si, öğrencilerin % 29,3’ü ve usta öğreticilerinde % 20,1’i “Elektrik-Elektronik 

Teknolojisi” meslek alanındadır.  

 

Katılımcıların hiç bulunmadığı meslek alanlarına bakıldığında; anketi 

cevaplandıran bölüm/atölye şeflerinin “Radyo-Televizyon” meslek alanını, 

öğretmenlerin “Bahçecilik, Ayakkabı-Saraciye” ve “Raylı Sistemler” meslek alanlarını, 

öğrencilerin ise “Ayakkabı-Saraciye” ve “Radyo-Televizyon” meslek alanlarını, usta 

öğreticilerin ise “Ayakkabı-Saraciye” ve “Denizcilik” meslek alanlarını 

işaretlemedikleri ve dolayısıyla bu alanlardan araştırmada katılımcıların bulunmadığı 

ortaya çıkmaktadır. 
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Tablo 3.1.1: Katılımcıların Meslek Alanlarına Göre Dağılımı 
Bölüm/Atl 

Şefi 
Öğretmen Öğrenci Usta 

Öğretici Meslek Alanı 
f % f % f % f % 

Ahşap Teknolojisi 33 8.5 40 6.5 107 5.6 23 7.7 
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 1 0.3 - - - - - - 
Bahçecilik 1 0.3 - - 1 0.1 1 0.3 
Bilişim Teknolojisi  51 13.1 59 9.6 224 11.7 33 11 
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5 1.3 - - 2 0.1 - - 
İnşaat Teknolojileri 14 3.6 34 5.6 105 5.5 13 4.3 
Denizcilik 1 0.3 2 0.3 14 0.7 - - 
Tekstil Teknolojisi 7 1.8 7 1.1 53 2.8 13 4.3 
Metal Teknolojisi 28 7.2 55 9.0 113 5.9 21 7 
Makine Teknolojisi 74 19 110 18 375 19.6 59 19.7 
Elektrik-Elektronik Teknolojisi 79 20.3 142 23.2 559 29.3 60 20.1 
Endüstriyel Otomasyon 12 3.1 35 5.7 10 0.5 6 2 
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 16 4.1 36 5.9 124 6.5 29 9.7 
Radyo-Televizyon - - 2 0.3 - - 1 0.3 
Raylı Sistemler Teknolojisi 2 0.5 - - 4 0.2 2 0.7 
Matbaa 14 3.6 12 2.0 41 2.1 7 2.3 
Kimya ve İşletme 12 3.1 10 1.6 62 3.2 2 0.7 
Harita Kadastro 10 2.6 5 0.8 40 2.1 8 2.7 
Motor Taşıtlar Teknolojisi 26 6.7 50 8.2 41 2.1 20 6.7 
Diğer 4 1 13 2.1 35 1.8 1 0.3 

TOPLAM 390 100 612 100 1910 100 299 100 
 

3.1.2. Bölüm/Atölye Şefleri ve Öğretmenlerin Hizmet Sürelerine Göre  

Dağlımı 

Anketi cevaplandıran bölüm/atölye şefleri ile öğretmenlerin hizmet sürelerine 

göre dağılımı Tablo 3.1.2.’ de verilmektedir. 

 

Tablo 3.1.2:Bölüm/Atölye Şefleri ve Öğretmenlerin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı 
Bölüm/Atölye Şefi Öğretmen 

Hizmet Süresi (Yıl) 
f % f % 

5 yıl ve daha az 14 3.6 49 8.0 

6-10 yıl 49 12.6 133 21.7 

11-15 yıl 87 22.3 189 30.9 

16 yıl ve daha fazla 240 61.5 241 39.4 

TOPLAM 390 100 612 100 
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Tablo 3.1.2.’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran bölüm/atölye şeflerinin    

% 83,8 gibi büyük bir çoğunluğu, öğretmenlerin ise çoğunluğu % 70,3, 11 yıl ve daha 

fazla sürelik bir mesleki tecrübeye sahiplerdir.  

Bu durum araştırma kapsamına alınarak anketi cevaplandıran katılımcılardan 

bölüm/atölye şeflerinin ve öğretmenlerin mesleki tecrübelerinin oldukça yüksek 

olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir.  

 

3.1.3. Bölüm/Atölye Şeflerinin ve Öğretmenlerin Öğrenim Düzeylerine Göre  

                      Dağılımı 

Anketi cevaplandıran bölüm/atölye şefleri ile öğretmenlerin öğrenim düzeylerine 

göre dağılımı Tablo 3.1.3.’de verilmektedir. 

 

Tablo 3.1.3: Bölüm/Atölye Şeflerinin ve Öğretmenlerin Öğrenim Düzeylerine Göre 
Dağlımı 

Bölüm/Atölye Şefi Öğretmen 
Öğrenim Düzeyi 

f % f % 

Ön lisans 21 5.4 34 5.6 

Lisans 349 89.5 551 90.0 

Yüksek lisans 18 4.6 25 4.1 

Doktora 2 0.5 2 0.3 

Toplam 390 100.0 612 100.0 
  

Tablo 3.1.3.’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran bölüm/atölye şeflerinin   

% 89,5, öğretmenlerin ise % 90 gibi büyük bir çoğunluğu lisans düzeyinde öğrenim 

görmüştür. Önlisans mezunu olan şef ve öğretmenlerin oranı ise yalnızca % 5 

seviyesinde kalmaktadır.  

 

3.1.4. Usta Öğreticilerin Görev Yaptıkları İşletmelerin Yasal Statüleri 

Bu kısımda; işletmelerde beceri eğitimi yapan öğrencilerin ağırlıklı olarak kamu 

sektöründe mi yoksa özel sektörde mi öğrenim görmekte oldukları belirlenmeye 

çalışılmıştır. Özel sektörde öğrenim gören öğrencilerin gittikleri işletmelerin 

büyüklükleri de belirlenmek istenmiştir.  
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Araştırma kapsamına alınarak anketi cevaplandıran usta öğreticilerin görev 

yapmış oldukları işletmelerin yasal statülerine göre dağlımı Tablo 3.1.4.’de 

verilmektedir. 

 

Tablo 3.1.4: İşletmelerin Yasal Statüleri 

Usta Öğretici 
İşletmelerin Yasal Statüsü 

f % 

Kamu sektörü 50 16,7 

Küçük ölçekli özel sektör (1 – 20 personel) 156 52,2 

Küçük ölçekli özel sektör (21 – 50 personel) 31 10,4 

Orta ölçekli özel sektör (51 – 150 personel) 36 12,0 

Büyük ölçekli özel sektör (151 ve daha fazla personel) 26 8,7 

Toplam 299 100,0 
 

Tablo 3.1.4. incelendiğinde anketi cevaplandıran usta öğreticilerin % 78,9’unun 

çalışmış oldukları işletmelerin 50 ve daha az sayıda personel istihdam eden küçük 

ölçekli işletmeler olduğu ve bunların büyük çoğunluğunun da özel sektöre ait olduğu 

görülmektedir. 

 

3.1.5. Usta Öğreticilerin İşletmelerdeki Görevlerine Göre Dağılımı 

Anketi cevaplandıran usta öğreticilerin çalışmış oldukları işletmelerde yapmış 

oldukları görevlere göre dağılımı Tablo 3.1.5’de verilmektedir. 

 

Tablo 3.1.5: Usta Öğreticilerin İşletmelerdeki Görevlerine Göre Dağılımı 

Usta Öğretici 
İşletmede Yapılan Görev 

f % 

İşletme yöneticisi 117 39,1 

Bölüm/Atölye şefi  57 19,1 

İnsan kaynakları müdürü 3 1,0 

Eğitim birimi sorumlusu 22 7,4 

Usta öğretici 91 30,4 

Diğer  9 3,0 

 Toplam 299 100,0 
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Tablo 3.1.5. görüldüğü üzere; araştırma kapsamına alınarak anketi cevaplandıran 

usta öğreticilerin % 39,1’i “İşletme yöneticisi”, % 30,4’ü “Usta öğretici”, % 19,1’i 

“bölüm/atölye şefi”, % 7,4’ü “Eğitim birimi sorumlusu” ve % 1’i “İnsan kaynakları 

müdürü” seçeneğini işaretleyerek işletmelerdeki görevlerini belirtmişlerdir. 

Katılımcıların yüzle 3’ü ise “diğer” seçeneğini işaretleyerek ankette verilen seçeneklerin 

dışında bir görevde çalıştıklarını belirtmişlerdir. 

 

3.1.6. Usta Öğreticilerin Mesleki Eğitim Hakkında Bilgi Sahibi Olma  

          Durumları 

 Araştırma kapsamına alınarak anketi cevaplandıran usta öğreticilerin mesleki ve 

teknik orta öğretim kurumlarında yapılmakta olan mesleki eğitim hakkında ne derece 

bilgi sahibi olduklarına ilişkin görüşleri Tablo 3.1.6’da verilmektedir. 

 

Tablo 3.1.6: Usta Öğreticilerin Mesleki Eğitim Hakkında Bilgi Sahibi Olma Durumları 

Usta Öğretici 
Katılım Derecesi 

f % 

Çok 85 28,4 

Oldukça  167 55,9 

Kısmen 43 14,4 

Çok az 4 1,3 

Hiç - - 

Toplam 299 100,0 

 

Tablo 3.1.6.’da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran usta öğreticilerin % 84,3’ü 

“oldukça” ve daha üst seviyede mesleki eğitim hakkında bilgi sahibidirler. “Çok az” ve 

daha alt seviyede mesleki eğitim hakkında bilgi sahibi olan usta öğreticilerin oranı       

% 1,3’dür.  

 

Araştırmada elde edilen bulguların daha sağlıklı bir şekilde çözümlenerek 

yorumlanması amacıyla “çok az” ve “hiç” seçeneklerini işaretleyerek mesleki eğitim 

hakkında sahip oldukları bilgiler yetersiz olan usta öğreticilerin “meslek dersi 

öğretmenlerinin yeterliliklerinin iş piyasası şartlarına uygunluğu hakkındaki” görüşleri 

değerlendirme kapsamına alınmamıştır.  

 



 

21 

3.2 Öğrencilere Okullarda Kazandırılan Becerilerin İşletmelerdeki  

      Görevleri Yerine Getirmelerindeki Yeterliliğine İlişkin Bulgular 

 

Bireyle iş arasındaki uyumu sağlama süreci olan mesleki eğitimin hedefine 

ulaşabilmesi için mezunlarının iş hayatının taleplerine uygun niteliklere sahip olması 

son derece önemlidir. Kaliteli bir mesleki eğitimin gerçekleşmesinde okul donanımları, 

öğretim programları ve materyalleri kadar öğretmen yeterlikleri de son derece önem arz 

etmektedir. Öğretmen yeterliklerinin aynası olarak yetiştirmiş olduğu öğrencilerin 

yeterliklerinin iş piyasasının şartlarına uygunluğu düşünülebilir.  

 

Araştırmanın bu kısmında anketi cevaplandıran öğrencilerin okullarda edinmiş 

oldukları mesleki yeterliklerin, beceri eğitimi görmüş oldukları işletmelerde kendilerine 

verilen görevleri yerine getirmedeki yeterliliğine ilişkin olarak elde edilen bulgular 

açıklanarak yorumlanmaya çalışılmaktadır. 

 

3.2.1. Öğrencilerin, Mesleki Bilgilerinin İşletmelerde Verilen Görevleri  

           Yerine Getirmedeki Yeterliğine İlişkin Görüşleri 

Anketi cevaplandıran öğrencilerin; okulda edindikleri mesleki bilgilerinin, 

beceri eğitimi yapmış oldukları işletmelerdeki görevleri yerine getirmedeki yeterlilik 

düzeyine ilişkin görüşleri Tablo 3.2.1.’de verilmektedir. 

 

Tablo 3.2.1: Mesleki Bilgilerin Yeterliliği 
Katılım Derecesi f % 

Çok 368 19,3 

Oldukça  988 51,7 

Kısmen 484 25,3 

Çok az 64 3,4 

Hiç 5 0,3 

Boş / Geçersiz 1 0,1 

Toplam 1909 100 

Aritmetik Ortalama 3,86 

Standart sapma 0,76 
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Tablo 3.2.1.’de görüldüğü üzere araştırma kapsamına alınarak anketi 

cevaplandıran öğrencilerin % 71’i okulda edindikleri meslek bilgileri işletmelerde 

kendilerine verilen görevleri yerine getirmede “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli 

bulmaktadırlar. Mesleki bilgilerini işletmede verilen görevleri yerine getirmede “çok 

az” ve daha alt düzeyinde yeterli bulan öğrencilerin oranı yalnızca % 3,7’dir. Bu soruya 

“kısmen” seçeneğini işaretleyen öğrencilerin oranı ise % 25,3’tür. Öğrencilerin bu 

konuda belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik ortalaması 3,86 ile “oldukça” 

düzeyindedir. Öğrenci görüşlerinin standart sapması ise 0,76’dır. 

 

Bu durum; öğrencilerin okullarda edindikleri mesleki bilgilerin işletmelerde 

yaptıkları görevleri yerine getirmeleri için yeterli olduğu, dolayısıyla öğretmenlerin 

öğrencileri mesleki bilgi açısından yeterli ölçüde donattıkları şeklinde algılanabilir. 

 

3.2.2. Öğrencilerin, Mesleki Becerilerinin İşletmelerde Verilen Görevleri 

                      Yerine Getirmedeki Yeterliğine İlişkin Görüşleri 

Anketi cevaplandıran öğrencilerin mesleki becerilerinin, beceri eğitimi yapmış 

oldukları işletmelerde kendilerine verilen görevleri yerine getirmedeki yeterlilik 

düzeyine ilişkin görüşleri Tablo 3.2.2.’de verilmektedir. 

 

Tablo 3.2.2: Mesleki Becerilerin Yeterliliği 

Katılım Derecesi f % 

Çok 428 22,4 

Oldukça  958 50,2 

Kısmen 419 21,9 

Çok az 87 4,6 

Hiç 17 0,9 

Boş / Geçersiz 1 0,1 

Toplam 1910 100,0 

Aritmetik Ortalama 3,88 

Standart sapma 0,83 

 

Tablo 3.2.2.’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğrencilerin % 72,6’sı 

okullarda edindikleri mesleki becerileri staj yaptıkları işletmelerde kendilerine verilen 

görevleri yerine getirmede “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli bulmaktadırlar. 
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Öğrencilerin sadece % 5,5’i mesleki yeterliklerini işletmede verilen görevi yerine 

getirmede “çok az” ve daha alt düzeyde yeterli bulmaktadır. Bu soruda “kısmen” 

seçeneğini işaretleyerek orta düzeyde yeterli bulan öğrencilerin oranı ise % 21,9’dur. Bu 

soruda öğrencilerin belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik ortalaması 3.88 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapması 0,83’dür. 

  

Bu bulgular ışığında öğrencilerin, okullarda kazandıkları mesleki becerilerinin 

işletmelerde verilen görevleri yerine getirmede yeterli düzeyde olduğunu söylemek 

mümkündür. 

 

3.2.3. Öğrencilerin, Mesleki Tutum ve Alışkanlıkların İşletmelerde Verilen  

                      Görevleri Yerine Getirmedeki Yeterliğine İlişkin Görüşleri 

Anketi cevaplandıran öğrencilerin okulda kazandıkları mesleki tutum ve 

alışkanlıklarının işletmelerdeki görevleri yerine getirmedeki yeterlilik düzeyine ilişkin 

görüşleri Tablo 3.2.3.’de verilmektedir. 

 
Tablo 3.2.3: Mesleki Tutum ve Alışkanlıkların Yeterliği 

Katılım Derecesi f % 

Çok 700 36,6 

Oldukça  854 44,7 

Kısmen 297 15,5 

Çok az 43 2,3 

Hiç 10 0,5 

Boş / Geçersiz 6 0,3 

Toplam 1904 100,0 

Aritmetik Ortalama 4,15 

Standart sapma 0,79 

 

Tablo 3.2.3. incelendiğinde araştırma kapsamına alınarak anketi cevaplandıran 

öğrencilerin % 81,3’ünün okullarda kazandıkları mesleki tutum ve alışkanlıkları 

işletmelerde verilen görevleri yerine getirmede “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli 

bulduklar, % 2,8’inin ise “çok az” ve daha alt düzeyinde yeterli bulmuş oldukları 

gözlenmektedir. “Kısmen” düzeyinde yeterli bulanların oranı % 15,5’dir. Bu anket 
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sorusuna öğrencilerin belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik ortalaması 4,15 “oldukça” 

olup, standart sapması ise 0,79’dur. 

    

Elde edilen bu verilere dayalı olarak, araştırmada örneklem kapsamına alınarak 

anketi cevaplandıran öğrencilere işletmelerde kendilerine verilen görevleri yerine 

getirmelerini sağlayacak ölçüde mesleki tutum ve alışkanlıklarının okullarda 

öğretmenleri tarafından kazandırıldığını söylemek mümkündür. 

 

3.2.4. Öğrencilerin, İnsan ilişkileri ve İletişim Becerilerinin İşletmelerde  

                      Verilen Görevleri Yerine Getirmedeki Yeterliğine İlişkin Görüşleri 

Anketi cevaplandıran öğrencilerin, insan ilişkileri ve iletişim becerilerinin 

işletmelerde kendilerine verilen görevleri yerine getirmedeki yeterlilik düzeyine ilişkin 

görüşleri Tablo 3.2.4.’de verilmektedir. 

 

Tablo 3.2.4: İnsan İlişkileri ve İletişim Becerilerinin Yeterliliği 

Katılım Derecesi f % 

Çok 837 43,8 

Oldukça  774 40,5 

Kısmen 235 12,3 

Çok az 53 2,8 

Hiç 8 0,4 

Boş / Geçersiz 3 0,2 

Toplam 1910 100 

Aritmetik Ortalama 4,24 

Standart sapma 0,80 

 

Tablo 3.2.4.’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğrencilerin % 84,3’ü 

okullarda edindikleri insan ilişkileri ve iletişim becerilerini beceri eğitimi yaptıkları 

işletmelerde kendilerine verilen görevleri yerine getirmede “oldukça” ve daha üst 

düzeyde yeterli bulmaktadırlar. Öğrencilerin sadece % 3,2’si insan ilişkileri ve iletişim 

becerilerini işletmede verilen görevi yerine getirmede “çok az” ve daha alt düzeyde 

yeterli bulmaktadır. Anketteki bu soruda “kısmen” seçeneğini işaretleyerek insan 

ilişkileri ve iletişim becerilerini orta düzeyde yeterli bulan öğrencilerin oranı ise           
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% 12,3’tür. Bu soruda öğrencilerin belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik ortalaması 

4,24 ile “oldukça” düzeyinde olup, standart sapması 0,80’dir. 

  

Bu bulgular ışığında, öğrencilerin okullarda kazandıkları insan ilişkileri ve 

iletişim becerilerin işletmelerde verilen görevleri yerine getirmede yeterli düzeyde 

olduğunu dolayısıyla mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında öğrencilere yeterli 

düzeyde insan ilişkileri ve iletişim becerileri kazandırdığını söylemek mümkündür. 

 

3.2.5. Öğrencilerin Bilgisayar Kullanımı Bilgilerinin İşletmelerde Verilen  

                      Görevleri Yerine Getirmedeki Yeterliğine İlişkin Görüşleri 

Anketi cevaplandıran öğrencilerin, bilgisayar kullanımı hakkındaki bilgilerinin 

işletmelerde kendilerine verilen görevleri yerine getirmedeki yeterlilik düzeyine ilişkin 

görüşler Tablo 3.2.5.’de verilmektedir. 

 
Tablo 3.2.5: Bilgisayar Kullanımı Yeterliliği 

Katılım Derecesi f % 

Çok 643 33,7 

Oldukça  743 38,9 

Kısmen 393 20,6 

Çok az 108 5,7 

Hiç 17 0,9 

Boş / Geçersiz 6 0,3 

Toplam 1910 100,0 

Aritmetik Ortalama  3,99 

Standart sapma  0,92 

 

Tablo 3.2.5.’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğrencilerin % 72,6’sı 

mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında edindikleri bilgisayar kullanımıyla ilgili 

bilgileri, beceri eğitimi yaptıkları işletmelerde kendilerine verilen görevleri yerine 

getirmede “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli bulmaktadırlar. Öğrencilerin sadece   

% 6,6’sı bilgisayar kullanımıyla ilgili bilgilerini işletmede verilen görevi yerine 

getirmede “çok az” ve daha alt seviyede yeterli bulmaktadır. Anketteki bu soruda 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek bilgisayar kullanımı bilgilerini orta düzeyde yeterli 

bulan öğrencilerin oranı ise % 20,6’dır. Bu soruda öğrencilerin belirtmiş oldukları 
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görüşlerin aritmetik ortalaması 3,99 ile “oldukça” düzeyinde olup, standart sapması 

0,92’dir. 

  

Bu bulgulara göre öğrencilerin, okullarda kazandıkları bilgisayar kullanımına 

ilişkin bilgi ve becerilerinin işletmelerde verilen görevleri yerine getirmede yeterli 

düzeyde olduğunu dolayısıyla mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında öğrencilere 

yeterli düzeyde bilgisayar kullanımına ilişkin bilgi ve becerileri kazandıklarını 

söylemek mümkündür. 

 

3.2.6. Öğrencilerin İş Ortamına Uyum Sağlama Becerilerinin İşletmelerde  

                      Verilen Görevleri Yerine Getirmedeki Yeterliği 

Araştırma kapsamına alınarak anketi cevaplandıran öğrencilerin iş ortamına 

uyum sağlama becerilerinin işletmelerdeki görevleri yerine getirmedeki yeterliğine 

ilişkin görüşleri Tablo 3.2.6.’da yer almaktadır.   

 
Tablo 3.2.6: İş Ortamına Uyum Sağlama Becerilerinin Yeterliği 

Katılım Derecesi f % 

Çok 950 49,5 

Oldukça  727 38,1 

Kısmen 203 10,6 

Çok az 24 1,3 

Hiç 5 0,3 

Boş / Geçersiz 1 0,1 

Toplam 1910 100,0 

Aritmetik Ortalama 4,35 

Standart sapma 0,74 

 

Tablo 3.2.6.’da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğrencilerin % 87,6’sı 

mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında edindikleri iş ortamına uyum sağlama 

becerilerini, beceri eğitimi yaptıkları işletmelerde kendilerine verilen görevleri yerine 

getirmede “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli bulmaktadırlar. Öğrencilerin sadece   

% 1,6’sı iş ortamına uyum sağlama ile ilgili becerilerini işletmede verilen görevi yerine 

getirmede “çok az” ve daha alt düzeyde yeterli bulmaktadır. Ankette yer alan bu soruda 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek iş ortamına uyum sağlama becerilerini orta düzeyde 
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yeterli bulan öğrencilerin oranı ise % 10,6’dır. Bu soruda öğrencilerin belirtmiş 

oldukları görüşlerin aritmetik ortalaması 4,35 ile “oldukça” düzeyinde olup, standart 

sapması 0,74’dir. 

  

Bu bulgulara dayalı olarak mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında, 

öğrencilerin yeterli düzeyde iş ortamına uyum sağlamaya ilişkin becerilerin 

kazandıklarını söylemek mümkündür. 

 

3.2.7. Öğrencilerin Takım Ruhu ve Ekip Çalışmasına Yatkınlıklarının  

                      İşletmelerde Verilen Görevleri Yerine Getirmedeki Yeterliği 

Araştırma kapsamına alınarak anketi cevaplandıran öğrencilerin takım ruhu ve 

ekip çalışmasına yatkınlıklarının işletmelerdeki görevleri yerine getirmedeki 

yeterliliğine ilişkin görüşleri Tablo 3.2.7.’de yer almaktadır.   

 

Tablo 3.2.7: Takım Ruhu ve Ekip Çalışmasına Yatkınlık 

Katılım Derecesi f % 

Çok 985 51,6 
Oldukça  685 35,9 
Kısmen 187 9,8 
Çok az 36 1,9 
Hiç 16 0,8 
Boş / Geçersiz 1 0,1 

Toplam 1910 100 
Aritmetik Ortalama 4,35 

Standart sapma 0,79 

 

Tablo 3.2.7.’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğrencilerin % 87,5’i 

mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında edindikleri takım ruhu ve ekip çalışmasına 

yatkınlıklarını, beceri eğitimi yaptıkları işletmelerde kendilerine verilen görevleri yerine 

getirmede “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli bulmaktadırlar. Öğrencilerin sadece   

% 2,7’si takım ruhu ve ekip çalışmasına yatkınlığını işletmede verilen görevi yerine 

getirmede “çok az” ve daha alt seviyede yeterli bulmaktadır. Ankette yer alan bu soruda 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek takım ruhu ve ekip çalışmasına yatkınlıklarını orta 

düzeyde yeterli bulan öğrencilerin oranı ise % 9,8’dir. Bu soruda öğrencilerin belirtmiş 
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oldukları görüşlerin aritmetik ortalaması 4,35 ile “oldukça” düzeyinde olup, standart 

sapması 0,79’dır. 

  

Bu verilere göre öğrencilerin, okullarda kazandıkları takım ruhu ve ekip 

çalışması alışkanlıklarının işletmelerde verilen görevleri yerine getirmede yeterli 

düzeyde olduğunu söylemek mümkündür. 

 

3.2.8. Öğretmenlerin Derslerde Görsel Materyallerden Yararlanma  

                      Düzeyleri 

Mesleki derslerde öğretmenlerin görsel materyallerden yararlanma düzeylerine 

ilişkin olarak anketi cevaplandıran öğrencilerin belirtmiş oldukları görüşler Tablo 

3.2.8.’de yer almaktadır.   

 

Tablo 3.2.8: Derslerde Görsel Materyallerin Kullanılması 

Katılım Derecesi f % 

Çok 475 24,9 

Oldukça 858 44,9 

Kısmen 371 19,4 

Çok az 164 8,6 

Hiç 42 2,2 

Toplam 1910 100 

Aritmetik Ortalama 3,81 

Standart sapma 0,97 

 

Tablo 3.2.8.’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğrencilerin % 69,8’i 

mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarındaki öğretmenlerin ders anlatımında görsel 

materyallerden “oldukça” ve daha üst düzeyde yararlandıklarını belirtmektedirler. 

Öğrencilerin % 10,8’i öğretmenlerinin ders anlatımında görsel materyallerden “çok az” 

ve daha alt düzeyde yararlandığını belirtmişlerdir. Ankette yer alan bu soruda “kısmen” 

seçeneğini işaretleyerek öğretmenlerinin ders anlatımında görsel materyallerden 

yararlanma durumunu orta düzeyde yeterli bulan öğrencilerin oranı ise % 19,4’dür. Bu 

soruda öğrencilerin belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik ortalaması 3,81 ile 

“oldukça” düzeyinde olup, standart sapması 0,97’dir. 
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Bu bulgular ışığında öğretmenlerin, ders anlatımında görsel materyallerden 

yeterli ölçüde yararlandıkları söylenebilir.  

 

3.2.9. Öğretmenlerin Konu Anlatımında Teknolojik Yeniliklerden Örnek  

                      Verme Durumları  

Araştırma kapsamına alınarak anketi cevaplandıran öğrencilerin mesleki 

derslerde öğretmenlerinin konu anlatımında teknolojik yeniliklerden örnek verme 

durumlarına ilişkin olarak belirtmiş oldukları görüşler Tablo 3.2.9.’da yer almaktadır.   

 

Tablo 3.2.9: Konu Anlatımında Teknolojik Yeniliklerden Örneklerin Verilmesi 

Katılım Derecesi f % 

Çok 588 30,8 

Oldukça  836 43,8 

Kısmen 328 17,2 

Çok az 127 6,6 

Hiç 31 1,6 

Toplam 1910 100 

Aritmetik Ortalama 3,95 

Standart sapma 0,94 

 

Tablo 3.2.9.’da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğrencilerin % 74,6’sı 

mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarındaki öğretmenlerin konu anlatımında 

teknolojik yeniliklerden örnekler verme durumlarının “oldukça” ve daha üst düzeyde 

olduğunu belirtmektedirler. Öğrencilerin % 8,2’si öğretmenlerinin konu anlatımında 

teknolojik yeniliklerden örnekler verme durumlarının “çok az” ve daha alt düzeyde 

olduğunu belirtmişlerdir. Ankette yer alan bu soruda “kısmen” seçeneğini işaretleyerek 

öğretmenlerinin teknolojik yeniliklerden örnekler verme durumlarını orta düzeyde 

yeterli bulan öğrencilerin oranı ise % 17,2’dir. Bu soruda öğrencilerin belirtmiş 

oldukları görüşlerin aritmetik ortalaması 3,95 ile “oldukça” düzeyinde olup, standart 

sapması 0,94’tür. 

Bu veriler ışığında öğretmenlerin teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek 

derslerinde teknolojik yeniliklerden örnekler verme durumlarının yeterli ölçüde olduğu 

ifade edilebilir.  
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3.3. Öğretmen Yeterliliklerinin İş Piyasasının Şartlarına Uygunluğuna İlişkin  

       Görüşler 

Genel amacı iş piyasasının ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücünü yetiştirmek olan 

mesleki eğitimin hedeflerine ulaşabilmesinde en önemli etkenlerden birisi de bu eğitimi 

gerçekleştirecek olan öğretmenlerin yeterlikleridir. Öğretmenlerin iş piyasasının ihtiyacı 

doğrultusunda ara kademe insan gücünü yetiştirebilmesi için öncelikle kendi 

yeterliklerinin iş piyasası şartlarına uygun olması ve iş piyasası deneyiminin bulunması 

mesleki eğitimde kaliteyi önemli ölçüde arttıracaktır.  

 

Araştırmanın bu kısmında meslek dersi öğretmeni yeterliklerinin iş piyasası 

şartlarına uygunluğuna ilişkin olarak, bölüm/atölye şeflerinden, öğretmenlerin 

kendilerinden ve mesleki eğitim gören öğrencilerin beceri eğitim yapmış oldukları 

işletmelerde görevli usta öğreticilerden elde edilen bulgulara yer verilmektedir. 

Araştırmada katılımcılar arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans 

analizi ve t testi sonuçları ekler kısmında Ek-6 olarak verilmektedir. 

 

3.3.1. Öğretmenlerin Genel Bilgilerinin İş Piyasası Şartlarına Uygunluğu  

Meslek dersi öğretmenlerinin genel bilgilerinin iş piyasasının şartlarına 

uygunluğuna ilişkin bölüm/atölye şefi, öğretmen ve usta öğretici görüşleri ile görüşler 

arası farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.3.1.’de 

verilmektedir. 

 

Tablo 3.3.1: Genel Bilgilerin İş Piyasası Şartlarına Uygunluğu 
Bölüm/Atölye Şefi Öğretmen Usta Öğretici 

Katılım Derecesi  
f % f % f % 

Çok 66 16,9 131 21,4 124 42,0 

Oldukça 260 66,7 397 64,9 137 46,4 

Kısmen 61 15,6 81 13,2 31 10,5 

Çok az 2 0,5 3 0,5 3 1,0 

Hiç  1 0,3 - - - - 

Toplam  390 100,0 612 100,0 295 100,0 

Aritmetik Ortalama  3,99 4,08 4,29 

Standart Sapma  0,61 0,60 0,69 

P 0,000* 
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Tablo 3.3.1.’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran bölüm/atölye şeflerinin   

% 83,6’sı, öğretmenlerin % 86,3’ü ve usta öğreticilerin % 88,4’ü gibi büyük çoğunluğu 

meslek dersi öğretmenlerinin genel bilgilerini iş piyasası şartlarına “oldukça” ve daha 

üst düzeyde uygun bulduklarını belirtmektedirler. Bölüm/atölye şefleri ile öğretmenlerin 

% 0,5’i, usta öğreticilerin ise % 1’i bu soruda “çok az” seçeneğini işaretleyerek 

öğretmenlerin genel bilgilerini iş piyasasının şartlarına yeterince uygun bulmadıklarını 

belirtmektedirler.  

 

Meslek dersi öğretmenlerinin genel bilgilerinin iş piyasasının şartlarına 

uygunluğuna ilişkin olarak atölye/bölüm şeflerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması 3,99 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 0,61’dir.  Öğretmen 

görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 4,08 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 

0,60’dır. Usta öğretici görüşlerinin aritmetik ortalaması da 4,29 ile “çok” düzeyinde 

olup standart sapması 0,69’dur. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere, usta öğreticiler, 

meslek dersi öğretmenlerinin genel bilgilerinin iş piyasasının şartlarına uygunluğu 

konusunda diğer gruplardan daha olumlu bir tutum sergilemektedirler. 

 

Her üç grup arasında ki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi 

sonunda p=0,000 olup, gruplar arasında anlamlı görüş farklılığı olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu SPSS’de Sheffe testi ile test 

edilmiş olup sonuç olarak görüş farklılıklarının bölüm/atölye şefi ile usta öğretici ve 

öğretmen ile usta öğretici arasında olduğu görülmektedir. Bölüm/atölye şefi ile 

öğretmen arasında ise anlamlı bir görüş farklılığı yoktur.  

 

Anketi cevaplandıran grupların belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik 

ortalaması incelendiğinde usta öğreticilerin belirmiş oldukları görüşlerin aritmetik 

ortalamasının bölüm/atölye şefleri ve öğretmenlerden daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  

 

Bu sonuçlar ışığında Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki 

ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan meslek dersi öğretmenlerin genel 

bilgilerinin iş piyasası şartlarına uygun olduğunu söylemek mümkündür.  
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3.3.2. Öğretmenlerin Mesleki Bilgilerinin İş Piyasası Şartlarına Uygunluğu  

Meslek dersi öğretmenlerinin mesleki bilgilerinin iş piyasasının şartlarına 

uygunluğuna ilişkin bölüm/atölye şefi, öğretmen ve usta öğretici görüşleri ile görüşler 

arası farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.3.2.’de 

verilmektedir. 

 

Tablo 3.3.2: Mesleki Bilgilerin İş Piyasası Şartlarına Uygunluğu 
Bölüm/Atölye Şefi Öğretmen Usta Öğretici 

Katılım Derecesi  
f % f % f % 

Çok 98 25,1 184 30,1 140 47,5 

Oldukça 242 62,1 364 59,5 132 44,7 

Kısmen 45 11,5 61 10,0 20 6,8 

Çok az 5 1,3 3 0,5 3 1,0 

Toplam  390 100,0 612 100,0 295 100,0 

Aritmetik Ortalama  4,11 4,19 4,39 

Standart Sapma  0,64 0,62 0,66 

P 0,000* 

 

Tablo 3.3.2.’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran bölüm/atölye şeflerinin   

% 87,2’si, öğretmenlerin % 89,6’sı ve usta öğreticilerin % 92,2’si gibi büyük çoğunluğu 

meslek dersi öğretmenlerinin mesleki bilgilerini iş piyasası şartlarına “oldukça” ve daha 

üst düzeyde uygun bulmaktadırlar.  Bölüm/atölye şeflerinin % 1,3’ü, öğretmenlerin     

% 0,5’i ve usta öğreticilerin ise % 1’i bu soruda “çok az” seçeneğini işaretleyerek 

öğretmenlerin mesleki bilgilerini iş piyasasının şartlarına yeterince uygun 

bulmadıklarını belirmektedirler.  

 

Meslek dersi öğretmenlerinin mesleki bilgilerinin iş piyasasının şartlarına 

uygunluğuna ilişkin olarak atölye/bölüm şeflerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması 4,11 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 0,64’dür.  Öğretmen 

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

0,62’dir. Usta öğretici görüşlerinin aritmetik ortalaması da 4,39 ile “çok” düzeyinde 

olup standart sapması 0,66’dır. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere, usta öğreticiler, 

meslek dersi öğretmenlerinin mesleki bilgilerinin iş piyasasının şartlarına uygunluğu 

konusunda diğer gruplardan daha olumlu bir tutum sergilemektedirler. 
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 Her üç grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi 

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

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

Sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılıklarının bölüm/atölye şefi ile 

usta öğretici ve öğretmen ile usta öğretici arasında olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bölüm/atölye şefi ile öğretmen arasında ise anlamlı bir görüş farklılığı tespit 

edilememiştir.  

 

Anketi cevaplandıran grupların belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik 

ortalaması incelendiğinde usta öğreticilerin belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik 

ortalaması, bölüm/atölye şefleri ve öğretmenlerden daha yüksek olduğu görülmektedir.   

 

Bu sonuçlar Tablo 3.2.1.’de yer alan öğrencilerin okullarda edindikleri mesleki 

bilgilerin işletmelerde kendilerine verilen görevleri yerine getirmedeki yeterliliğine 

ilişkin elde edilen bulgularla birlikte değerlendirildiğinde; Öğrenci görüşlerinin, 

bölüm/atölye şefleri ve öğretmenlerin görüşleriyle birbirlerini desteklemekte olduğu 

gözlenmektedir. Usta öğreticilerin görüşlerinin aritmetik ortalamasının diğer katılımcı 

gruplarınkinden daha fazla olmasının sebebi olarak iletişim halinde oldukları meslek 

dersi öğretmenlerinin kendilerine yeterli ölçüde rehberlik yaparak bilgi alış verişinde 

bulunmaları düşünülebilir. 

 

Bu sonuçlar ışığında Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki 

ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan meslek dersi öğretmenlerinin mesleki 

bilgilerinin iş piyasasının şartlarına uygun olduğunu ve bu mesleki bilgilerini 

öğrencilere aktararak iş piyasasının taleplerine uygun ara kademe iş gücünü 

yetiştirdiklerini söylemek mümkündür.  

 

3.3.3. Öğretmenlerin Atölye ve Laboratuar Becerilerinin İş Piyasası  

          Şartlarına Uygunluğu  

Meslek dersi öğretmenlerinin atölye ve laboratuar becerilerinin iş piyasasının 

şartlarına uygunluğuna ilişkin bölüm/atölye şefi, öğretmen ve usta öğretici görüşleri ile 

görüşler arası farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 

3.3.3.’de verilmektedir. 
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Tablo 3.3.3: Atölye ve Laboratuar Becerilerinin İş Piyasası Şartlarına Uygunluğu 
Bölüm/Atölye Şefi Öğretmen Usta Öğretici 

Katılım Derecesi  
f % f % f % 

Çok 134 34,4 218 35,6 144 48,8 

Oldukça 191 49,0 336 54,9 117 39,7 

Kısmen 56 14,4 56 9,2 29 9,8 

Çok az 9 2,3 1 0,2 5 1,7 

Boş/Geçersiz - - 1 0,2 - - 

Toplam  390 100,0 612 100,0 295 100,0 

Aritmetik Ortalama  4,15 4,26 4,36 

Standart Sapma  0,75 0,62 0,73 

p 0,001* 

 

Tablo 3.3.3.’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran bölüm/atölye şeflerinin   

% 83,4’ü, öğretmenlerin % 90,5’i ve usta öğreticilerin % 88,5’i gibi büyük çoğunluğu 

meslek dersi öğretmenlerinin atölye ve laboratuar becerilerini iş piyasası şartlarına 

“oldukça” ve daha üst düzeyde uygun bulmaktadırlar.  Yalnızca bölüm/atölye şeflerinin 

% 2,3’ü, öğretmenlerin % 0,2’si ve usta öğreticilerin ise % 1,7’si “çok az” seçeneğini 

işaretleyerek öğretmenlerin mesleki bilgilerini iş piyasasının şartlarına yeterince uygun 

bulmadıklarını belirtmişlerdir.  

 

Meslek dersi öğretmenlerinin atölye ve laboratuar becerilerinin iş piyasasının 

şartlarına uygunluğuna ilişkin olarak atölye/bölüm şeflerinin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması 4,15 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 0,75’dir.  

Öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 4,26 ile “çok” düzeyinde olup standart 

sapması 0,62’dir. Usta öğretici görüşlerinin aritmetik ortalaması da 4,36 ile “çok” 

düzeyinde olup standart sapması 0,73’dır. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere, 

atölye/bölüm şeflerinin, meslek dersi öğretmenlerinin atölye ve laboratuar becerilerinin 

iş piyasasının şartlarına uygunluğu konusunda diğer gruplara nazaran daha olumsuz bir 

tutum sergilemektedirler. 

 

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

sonunda p=0,001* olarak hesaplanmış olup gruplar arsında anlamlı görüş farklılığı 

olduğu ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğu SPSS’de 
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Sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılıklarının bölüm/atölye şefi ile 

usta öğretici arasında olduğu ortaya çıkmıştır. Bölüm/atölye şefi ile öğretmen arasında 

ve öğretmen ile usta öğretici arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilememiştir.  

 

Anketi cevaplandıran grupların belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik 

ortalaması incelendiğinde her üç grup arasında usta öğretici görüşlerinin aritmetik 

ortalamasının en yüksek olduğu, bölüm/atölye şeflerinin aritmetik ortalamasının ise en 

düşük olduğu gözlenmektedir.  

 

Bu sonuçlar Tablo 3.2.2.’de yer alan öğrencilerin okullarda edindikleri mesleki 

becerilerin işletmelerde kendilerine verilen görevleri yerine getirmedeki yeterliliğine 

ilişkin elde edilen bulgularla birlikte değerlendirildiğinde; bölüm/atölye şeflerinin 

öğretmenlerin mesleki becerilerinin iş piyasası şartlarına uygunluğuna ilişkin görüşleri 

ile öğrencilerin öğretmenlerinin kendilerine kazandırdıkları mesleki becerilere ilişkin 

görüşlerinin birbirlerini desteklemekte olduğu her iki grubunda görüşlerinin aritmetik 

ortalamasının “oldukça” düzeyinde bulunduğu gözlenmektedir. Usta öğreticilerin 

görüşlerinin aritmetik ortalamasının diğer katılımcı gruplarınkinden daha fazla 

olmasının sebebi olarak; usta öğreticilerin iletişim halinde oldukları meslek dersi 

öğretmenlerinin kendilerine mesleki beceriler boyutunda yeterli ölçüde rehberlik 

yaparak bilgi alış verişinde bulundukları düşünülebilir. 

 

Bu sonuçlar ışığında Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki 

ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan meslek dersi öğretmenlerin atölye ve 

laboratuar becerilerinin iş piyasasının şartlarına uygun olduğunu ve bu becerileri 

öğrencilerine aktararak işletmelerin ihtiyaç duyduğu mesleki becerilere sahip iş 

gücünün yetiştirilmesine katkı sağladıklarını söylemek mümkündür. 

 

3.3.4. Öğretmenlerin Mesleki Tutum ve Alışkanlıklarını İş Piyasası  

                     Şartlarına Uygunluğu  

Meslek dersi öğretmenlerinin mesleki tutum ve alışkanlıklarının iş piyasasının 

şartlarına uygunluğuna ilişkin bölüm/atölye şefi, öretmen ve usta öğretici görüşleri ile 

görüşler arası farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 

3.3.4.’de verilmektedir. 
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Tablo 3.3.4: Mesleki Tutum ve Alışkanlıkların İş Piyasası Şartlarına Uygunluğu 
Bölüm/Atölye Şefi Öğretmen Usta Öğretici 

Katılım Derecesi  
f % f % f % 

Çok 129 33,1 233 38,1 158 53,6 

Oldukça 190 48,7 317 51,8 116 39,3 

Kısmen 57 14,6 60 9,8 17 5,8 

Çok az 13 3,3 2 0,3 2 0,7 

Hiç  - - - - 1 0,3 

Boş/Geçersiz 1 0,3 - - 1 0,3 

Toplam  390 100,0 612 100,0 295 100,0 

Aritmetik Ortalama  4,12 4,28 4,46 

Standart Sapma  0,77 0,65 0,67 

p 0,000* 

 

Tablo 3.3.4.’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran bölüm/atölye şeflerinin   

% 81,8’i, öğretmenlerin % 89,9’u ve usta öğreticilerin % 92,9’u gibi büyük çoğunluğu 

meslek dersi öğretmenlerinin mesleki tutum ve alışkanlıklarını iş piyasası şartlarına 

“oldukça” ve daha üst düzeyde uygun bulmaktadırlar.  Yalnızca bölüm/atölye şeflerinin 

% 3,3’ü, öğretmenlerin % 0,3’ü ve usta öğreticilerin ise % 0,7’si “çok az” düzeyde 

öğretmenlerin mesleki tutum ve alışkanlıklarını iş piyasasının şartlarına uygun 

bulmamaktadırlar.  

 

Meslek dersi öğretmenlerinin mesleki tutum ve alışkanlıklarının iş piyasasının 

şartlarına uygunluğuna ilişkin olarak atölye/bölüm şeflerinin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması 4,12 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 0,77’dir.  

Öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 4,28 ile “çok” düzeyinde olup standart 

sapması 0,65’dir. Usta öğretici görüşlerinin aritmetik ortalaması da 4,46 ile “çok” 

düzeyinde olup standart sapması 0,67’dır. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere, 

atölye/bölüm şeflerinin, meslek dersi öğretmenlerinin mesleki tutum ve alışkanlıklarının 

iş piyasasının şartlarına uygunluğu konusunda diğer gruplara nazaran daha olumsuz bir 

tutum sergilemektedirler. 

 

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

sonunda p=0,000* olarak hesaplanmış olup gruplar arsında anlamlı görüş farklılığı 
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olduğu ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğu SPSS’de 

Sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılıklarının her üç grubunda 

birbirleri arasında olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

Anketi cevaplandıran grupların belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik 

ortalaması incelendiğinde her üç grup arasında usta öğretici görüşlerinin aritmetik 

ortalamasının en yüksek olduğu bölüm/atölye şeflerinin aritmetik ortalamasının ise en 

düşük olduğu gözlenmektedir.  

 

Bu sonuçlar Tablo 3.2.3.’de yer alan öğrencilerin okullarda edindikleri mesleki 

tutum ve alışkanlıkların işletmelerde kendilerine verilen görevleri yerine getirmedeki 

yeterliliğine ilişkin elde edilen bulgularla birlikte değerlendirildiğinde; bölüm/atölye 

şefleri ile öğrenci görüşlerinin birbirlerini desteklemekte olduğu her iki grubunda 

görüşlerinin aritmetik ortalamasının “oldukça” düzeyinde bulunduğu gözlenmektedir.  

Usta öğreticilerin ve öğretmenlerin görüşlerinin aritmetik ortalamasının diğer katılımcı 

gruplarınkinden daha fazla “çok” düzeyinde olduğu ortaya çıkmaktadır. Usta 

öğreticilerin görüşlerinin aritmetik ortalamasının yüksek çıkması durumunun sebebi 

olarak iletişim halinde oldukları meslek dersi öğretmenlerinin kendilerine mesleki tutum 

ve alışkanlıklar konusunda işletmelere yeterli ölçüde rehberlik yaparak bilgi alış 

verişinde bulundukları düşünülebilir.  

 

Bu sonuçlar ışığında Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki 

ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan meslek dersi öğretmenlerin mesleki 

tutum ve alışkanlıklarının iş piyasasının şartlarına uygun olduğunu ve bu tutum ve 

alışkanlıkları öğrencilerine de kazandırdıklarını söylemek mümkündür. 

        

3.3.5. Öğretmenlerin Yabancı Dil Bilgilerinin İş Piyasası Şartlarına  

                      Uygunluğu  

Meslek dersi öğretmenlerinin yabancı dil bilgilerinin iş piyasasının şartlarına 

uygunluğuna ilişkin bölüm/atölye şefi, öğretmen ve usta öğretici görüşleri ile görüşler 

arası farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.3.4.’de 

verilmektedir. 
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Tablo 3.3.5: Yabancı Dil Bilgilerinin İş Piyasası Şartlarına Uygunluğu 
Bölüm/Atölye Şefi Öğretmen Usta Öğretici 

Katılım Derecesi  
f % f % f % 

Çok 11 2,8 36 5,9 25 8,5 
Oldukça 32 8,2 63 10,3 45 15,3 
Kısmen 123 31,5 205 33,5 105 35,6 
Çok az 184 47,2 261 42,6 82 27,8 
Hiç  40 10,3 47 7,7 22 7,5 
Boş/Geçersiz - - - - 16 5,4 
Toplam  390 100,0 612 100,0 295 100,0 
Aritmetik Ortalama  2,46 2,64 2,89 
Standart Sapma  0,89 0,64 1,06 
P 0,000* 

 

Tablo 3.3.5.’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran bölüm/atölye şeflerinin % 

11’i, öğretmenlerin % 16,2’si ve usta öğreticilerin % 23,8’i gibi küçük bir kısmı meslek 

dersi öğretmenlerinin yabancı dil bilgilerinin iş piyasası şartlarına “oldukça” ve daha üst 

düzeyde uygun bulmaktadırlar. Bölüm/atölye şeflerinin % 57,5’ü, öğretmenlerin % 

50,3’ü ve usta öğreticilerin ise % 35,3’ü “çok az” ve “hiç” seçeneğini işaretleyerek 

öğretmenlerin yabancı dil bilgilerini iş piyasasının şartlarına yeterince uygun 

bulmadıklarını belirtmişlerdir. Bölüm/atölye şeflerinin % 31,5’inin, öğretmenlerin % 

33,5’sinin ve usta öğreticilerin ise % 35,6’sını “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, 

meslek dersi öğretmenlerinin yabancı dil bilgilerini iş piyasasının şartlarına orta 

düzeyde uygun bulduklarını belirtmişlerdir. 

 

Meslek dersi öğretmenlerinin yabancı dil bilgilerinin iş piyasasının şartlarına 

uygunluğuna ilişkin olarak atölye/bölüm şeflerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması 2,46 ile “çok az” düzeyinde olup standart sapması 0,89’dir.  Öğretmen 

görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 2,64 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapması 

0,64’dür. Usta öğretici görüşlerinin aritmetik ortalaması da 2,89 ile “kısmen” düzeyinde 

olup standart sapması 1,06’dır. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere, katılımcı grupların 

tamamı, meslek dersi öğretmenlerinin yabancı dil bilgilerinin iş piyasasının şartlarına 

uygunluğu konusunda olumsuz bir tutum sergilemektedirler. 

 

Her üç grup arasında ki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi 

sonunda p=0,000* olarak hesaplanmış olup gruplar arsında anlamlı görüş farklılığı 
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olduğu ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu 

SPSS’de Sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılıklarının her üç 

grubunda biri birileri arasında olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

Anketi cevaplandıran grupların belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik 

ortalaması incelendiğinde her üç grup arasında usta öğretici görüşlerinin aritmetik 

ortalamasının en yüksek olduğu, bölüm/atölye şeflerinin görüşlerinin aritmetik 

ortalamasının ise en düşük olduğu gözlenmektedir.  

 

Bu sonuçlar ışığında Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki 

ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan meslek dersi öğretmenlerin yabancı 

dil bilgilerinin iş piyasasının şartlarına yeterli derecede uygun olmadığını söylemek 

mümkündür. 

 

3.3.6. Öğretmenlerin İnsan ilişkileri ve İletişim Becerilerinin İş Piyasası  

                      Şartlarına Uygunluğu  

Meslek dersi öğretmenlerinin İnsan ilişkileri ve iletişim becerileri iş piyasasının 

şartlarına uygunluğuna ilişkin bölüm/atölye şefi, öğretmen ve usta öğretici görüşleri ile 

görüşler arası farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 

3.3.6.’da verilmektedir. 

 
Tablo 3.3.6: İnsan İlişkileri ve İletişim Becerilerinin İş Piyasası Şartlarına Uygunluğu 

Bölüm/Atölye Şefi Öğretmen Usta Öğretici 
Katılım Derecesi  

f % f % f % 

Çok 120 30,8 223 36,4 160 54,2 

Oldukça 188 48,2 310 50,7 114 38,6 

Kısmen 72 18,5 71 11,6 18 6,1 

Çok az 8 2,1 7 1,1 3 1,0 

Hiç  1 0,3 1 0,2 - - 

Boş/Geçersiz 1 0,3 - - - - 

Toplam  390 100,0 612 100,0 295 100,0 

Aritmetik Ortalama  4,07 4,22 4,46 

Standart Sapma  0,77 0,70 0,66 

p 0,000* 
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Tablo 3.3.6’da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran bölüm/atölye şeflerinin % 

79’u, öğretmenlerin % 87,1’i ve usta öğreticilerin % 92,8’i gibi büyük çoğunluğu 

meslek dersi öğretmenlerinin İnsan ilişkileri ve iletişim becerileri iş piyasası şartlarına 

“oldukça” ve daha üst düzeyde uygun bulmaktadır. Bölüm/atölye şeflerinin % 2,4’ü, 

öğretmenlerin % 1,3’ü ve usta öğreticilerin ise % 1’i gibi çok küçük bir kısmı “çok az” 

ve “hiç” seçeneklerini işaretleyerek öğretmenlerin insan ilişkileri ve iletişim becerileri iş 

piyasasının şartlarına yeterince uygun bulmadıklarını belirtmişlerdir. Bu soruda 

bölüm/atölye şeflerinin % 18,5’inin, öğretmenlerin % 11,6’sının ve usta öğreticilerin ise 

% 6,1’inin “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, meslek dersi öğretmenlerinin İnsan 

ilişkileri ve iletişim becerileri iş piyasasının şartlarına orta düzeyde uygun bulduklarını 

belirtmişlerdir. 

 

Meslek dersi öğretmenlerinin insan ilişkileri ve iletişim becerileri iş piyasasının 

şartlarına uygunluğuna ilişkin olarak atölye/bölüm şeflerinin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması 4,07 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 0,77’dir.  

Öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 4,22 ile “çok” düzeyinde olup standart 

sapması 0,70’dir. Usta öğretici görüşlerinin aritmetik ortalaması da 4,46 ile “çok” 

düzeyinde olup standart sapması 0,66’dır. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere, usta 

öğreticiler, meslek dersi öğretmenlerinin insan ilişkileri ve iletişim becerilerini iş 

piyasasının şartlarına uygunluğu konusunda diğer gruplara nazaran daha olumlu bir 

tutum sergilemektedirler. 

 

Her üç grup arasında ki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi 

sonunda p=0,000* olarak hesaplanmış olup gruplar arsında anlamlı görüş farklılığı 

olduğu ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu 

SPSS’de Sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılıklarının her üç 

grubunda biri birileri arasında olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

Anketi cevaplandıran grupların belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik 

ortalaması incelendiğinde her üç grup arasında usta öğretici görüşlerinin aritmetik 

ortalamasının en yüksek olduğu bölüm/atölye şeflerinin aritmetik ortalamasının ise en 

düşük olduğu gözlenmektedir.  
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Elde edilen bu sonuçlar, Tablo 3.2.4.’de yer alan öğrencilerin okullarda 

öğretmenlerinden edindikleri insan ilişkileri ve iletişim becerilerinin işletmelerde 

kendilerine verilen görevleri yerine getirmedeki yeterliliğine ilişkin sonuçlarla birlikte 

değerlendirildiğinde; öğrencilerin bu konuda belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalamasının 4,24 ile “çok” düzeyinde olduğu ve öğretmenler ile usta öğreticilerin 

görüşlerine paralellik gösterdiği ortaya çıkmaktadır. 

 

Bu sonuçlara dayalı olarak Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 

mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan meslek dersi öğretmenlerin 

insan ilişkileri ve iletişim becerilerinin iş piyasasının şartlarına yeterli derecede uygun 

olduğunu ve öğretmenlerin bu becerileri öğrencilerine de kazandırarak, iş piyasasının 

ihtiyaç duyduğu nitelikli ara kademe iş gücü yetiştirmeye katkı sağladıklarını söylemek 

mümkündür. 

 

3.3.7. Öğretmenlerin Bilgisayar Kullanım Becerilerinin İş Piyasası  

                      Şartlarına Uygunluğu  

Meslek dersi öğretmenlerinin bilgisayar kullanım becerilerinin iş piyasasının 

şartlarına uygunluğuna ilişkin bölüm/atölye şefi, öğretmen ve usta öğretici görüşleri ile 

görüşler arası farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 

3.3.4.’de verilmektedir. 

Tablo 3.3.7: Bilgisayar Kullanımı Becerilerinin İş Piyasası Şartlarına Uygunluğu 
Bölüm/Atölye Şefi Öğretmen Usta Öğretici 

Katılım Derecesi  
f % f % f % 

Çok 87 22,3 179 29,2 103 34,9 

Oldukça 174 44,6 230 37,6 133 45,1 

Kısmen 109 27,9 176 28,8 45 15,3 

Çok az 20 5,1 23 3,8 7 2,4 

Hiç  - - 3 0,5 7 2,4 

Boş/Geçersiz - - 1 0,2 - - 

Toplam  390 100,0 612 100,0 295 100,0 

Aritmetik Ortalama  3,84 3,91 4,08 

Standart Sapma  0,83 0,88 0,90 

p 0,002* 
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Tablo 3.3.7’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran bölüm/atölye şeflerinin % 

66,9’u, öğretmenlerin % 66,8’i ve usta öğreticilerin % 80’i gibi katılımcıların 

çoğunluğu meslek dersi öğretmenlerinin bilgisayar kullanım becerilerini iş piyasası 

şartlarına “oldukça” ve daha üst düzeyde uygun bulmaktadır. Bölüm/atölye şeflerinin % 

5,1’i, öğretmenlerin % 4,3’ü ve usta öğreticilerin ise % 4,8’i gibi küçük bir kısmı “çok 

az” ve “hiç” seçeneklerini işaretleyerek öğretmenlerin bilgisayar kullanım becerilerini iş 

piyasasının şartlarına yeterince uygun bulmadıklarını belirtmektedirler. Bu soruda 

bölüm/atölye şeflerinin % 27,9’u, öğretmenlerin % 28,8’i ve usta öğreticilerin ise % 

15,3’ü “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, meslek dersi öğretmenlerinin bilgisayar 

kullanım becerilerinin iş piyasasının şartlarına orta düzeyde uygun bulduklarını 

belirtmişlerdir. 

 

Meslek dersi öğretmenlerinin bilgisayar kullanım becerilerinin iş piyasasının 

şartlarına uygunluğuna ilişkin olarak atölye/bölüm şeflerinin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması 3,84 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 0,83’dür.  

Öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,91 ile “oldukça” düzeyinde olup 

standart sapması 0,88’dir. Usta öğretici görüşlerinin aritmetik ortalaması da 4,08 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapması 0,90’dır. Bu verilerden de anlaşılacağı 

üzere, usta öğreticiler, meslek dersi öğretmenlerinin bilgisayar kullanım becerilerini iş 

piyasasının şartlarına uygunluğu konusunda diğer gruplara nazaran daha olumlu bir 

tutum sergilemektedirler. 

 

Her üç grup arasında ki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi 

sonunda p=0,002* olarak hesaplanmış olup gruplar arsında anlamlı görüş farklılığı 

olduğu ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu 

SPSS’de Sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılıklarının bölüm/atölye 

şefi ile usta öğretici arasında olduğu ortaya çıkmıştır. Bölüm/atölye şefi ile öğretmen 

arasında ve öğretmen ile usta öğretici arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit 

edilememiştir.  

 

Anketi cevaplandıran grupların belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik 

ortalaması incelendiğinde, her üç grup arasında usta öğretici görüşlerinin aritmetik 

ortalamasının en yüksek olduğu bölüm/atölye şeflerinin aritmetik ortalamasının ise en 

düşük olduğu gözlenmektedir.  
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Bu sonuçlar Tablo 3.2.4.’de yer alan öğrencilerin okullarda öğretmenlerinden 

edindikleri bilgisayar kullanımı becerilerinin işletmelerde kendilerine verilen görevleri 

yerine getirmedeki yeterliliğine ilişkin sonuçlarla birlikte incelendiğinde; öğrencilerin 

bu konuda belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalamasının 3,99 ile “oldukça” düzeyinde 

olduğu ve bütün katılımcıların görüşleriyle paralellik gösterdiği ortaya çıkmaktadır. 

 

Bu sonuçlar dayalı olarak Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 

mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan meslek dersi öğretmenlerin 

bilgisayar kullanım becerilerinin iş piyasasının şartlarına yeterli derecede uygun 

olduğunu söylemek mümkün olmakla birlikte, Bu açıdan öğretmenlerin niteliklerinin 

daha da üst düzeye çıkarılmasına ihtiyaç duyulduğu düşünülebilinir. 

 

3.2.8. Öğretmenlerin İş Ortamına Uyum Sağlama Becerilerinin İş Piyasası  

                      Şartlarına Uygunluğu  

Meslek dersi öğretmenlerinin iş ortamına uyum sağlama becerilerinin iş 

piyasasının şartlarına uygunluğuna ilişkin bölüm/atölye şefi, öğretmen ve usta öğretici 

görüşleri ile görüşler arası farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları 

Tablo 3.3.8.’de verilmektedir. 

Tablo 3.3.8: İş Ortamına Uyum Sağlama Becerilerinin İş Piyasası Şartlarına Uygunluğu 
Bölüm/Atölye Şefi Öğretmen Usta Öğretici 

Katılım Derecesi  
f % f % f % 

Çok 129 33,1 239 39,1 156 52,9 

Oldukça 177 45,4 315 51,5 116 39,3 

Kısmen 79 20,3 51 8,3 20 6,8 

Çok az 4 1,0 6 1,0 3 1,0 

Hiç  - - 1 0,2 - - 

Boş/Geçersiz 1 0,3 - - - - 

Toplam  390 100,0 612 100,0 295 100,0 

Aritmetik Ortalama  4,11 4,28 4,44 

Standart Sapma  0,83 0,71 0,67 

p 0,000* 

 

Tablo 3.3.8’de görüldüğü üzere; anketi cevaplandıran bölüm/atölye şeflerinin % 

78,5’i, öğretmenlerin % 90,6’sı ve usta öğreticilerin % 92,2’si gibi büyük çoğunluğu 
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meslek dersi öğretmenlerinin iş ortamına uyum sağlama becerilerini iş piyasası 

şartlarına “oldukça” ve daha üst düzeyde uygun bulmaktadırlar. Bölüm/atölye şeflerinin 

% 1’i, öğretmenlerin % 1,2’si ve usta öğreticilerin ise % 1’i gibi küçük bir kısmı “çok 

az” ve “hiç” seçeneklerini işaretleyerek öğretmenlerin iş ortamına uyum sağlama 

becerilerini iş piyasasının şartlarına yeterince uygun bulmadıklarını belirtmişlerdir. Bu 

soruda bölüm/atölye şeflerinin % 20,3’ü, öğretmenlerin % 8,3’ü ve usta öğreticilerin ise 

% 6,8’i “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, meslek dersi öğretmenlerinin İş ortamına 

uyum sağlama becerilerini iş piyasasının şartlarına orta düzeyde uygun bulduklarını 

belirtmişlerdir. 

 

Meslek dersi öğretmenlerinin iş ortamına uyum sağlama becerilerini iş 

piyasasının şartlarına uygunluğuna ilişkin olarak atölye/bölüm şeflerinin belirttikleri 

görüşlerin aritmetik ortalaması 4,11 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 

0,83’dür.  Öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 4,28 ile “çok” düzeyinde olup 

standart sapması 0,71’dir. Usta öğretici görüşlerinin aritmetik ortalaması da 4,44 ile 

“çok” düzeyinde olup standart sapması 0,67’dır. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere, 

usta öğreticiler, meslek dersi öğretmenlerinin iş ortamına uyum sağlama becerilerinin iş 

piyasasının şartlarına uygunluğu konusunda diğer gruplara nazaran daha olumlu bir 

tutum sergilemektedirler. 

 

Her üç grup arasında ki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi 

sonunda p=0,000* olarak hesaplanmış olup gruplar arsında anlamlı görüş farklılığı 

olduğu ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu 

SPSS’de Sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılıklarının her üç 

grubunda biri birileri arasında olduğu ortaya çıkmıştır.  

 

Anketi cevaplandıran grupların belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik 

ortalaması incelendiğinde, her üç grup arasında usta öğretici görüşlerinin aritmetik 

ortalamasının en yüksek olduğu, bölüm/atölye şeflerinin aritmetik ortalamasının ise en 

düşük olduğu gözlenmektedir.  

 

Bu sonuçlar Tablo 3.2.4.’de yer alan öğrencilerin okullarda öğretmenlerinden 

edindikleri iş ortamına uyum sağlama becerilerini işletmelerde kendilerine verilen 

görevleri yerine getirmedeki yeterliliğine ilişkin sonuçlarla birlikte incelendiğinde; 
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öğrencilerin bu konuda belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalamasının 4,35 ile “çok” 

düzeyinde olduğu öğretmen ve usta öğreticilerin görüşleri ile paralellik gösterdiği 

ortaya çıkmaktadır. 

 

Bu sonuçlar Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik 

orta öğretim kurumlarında görev yapan meslek dersi öğretmenlerin iş ortamına uyum 

sağlama becerilerini iş piyasasının şartlarına yeterli derecede uygun olduğunu ve bu 

becerileri öğrencilerine de kazandırdıklarını söylemek mümkündür. 

 

3.3.9. Öğretmenlerin Takım Ruhu ve Ekip Çalışmasına Yatkınlıklarının İş  

          Piyasası Şartlarına Uygunluğu  

Meslek dersi öğretmenlerinin takım ruhu ve ekip çalışmasına yatkınlıklarının iş 

piyasasının şartlarına uygunluğuna ilişkin bölüm/atölye şefi, öğretmen ve usta öğretici 

görüşleri ile görüşler arası farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları 

Tablo 3.3.9.’ da verilmektedir. 

 

Tablo 3.3.9:Takım Ruhu ve Ekip Çalışmasına Yatkınlıklarının İş Piyasası Şartlarına 
Uygunluğu 

Bölüm/Atölye Şefi Öğretmen Usta Öğretici 
Katılım Derecesi  

f % f % f % 

Çok 125 32,1 276 45,1 153 51,9 

Oldukça 167 42,8 275 44,9 115 39,0 

Kısmen 78 20,0 51 8,3 23 7,8 

Çok az 17 4,4 8 1,3 3 1,0 

Hiç  3 0,8 2 0,3 1 0,3 

Toplam  390 100,0 612 100,0 295 100,0 

Aritmetik Ortalama  4,01 4,33 4,41 

Standart Sapma  0,88 0,71 0,71 

p 0,000* 

 

Tablo 3.3.9’da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran bölüm/atölye şeflerinin % 

74,9’u, öğretmenlerin % 90’ı ve usta öğreticilerin % 90,9’u gibi büyük çoğunluğu 

meslek dersi öğretmenlerinin takım ruhu ve ekip çalışmasına yatkınlıklarını iş piyasası 

şartlarına “oldukça” ve daha üst düzeyde uygun bulmaktadır. Bölüm/atölye şeflerinin % 
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5,2’si, öğretmenlerin % 1,6’sı ve usta öğreticilerin ise % 1,3’ü gibi küçük bir kısmı “çok 

az” ve “hiç” seçeneğini işaretleyerek öğretmenlerin takım ruhu ve ekip çalışmasına 

yatkınlıklarını iş piyasasının şartlarına yeterince uygun bulmadıklarını belirtmişlerdir. 

Bu soruda bölüm/atölye şeflerinin % 20’si, öğretmenlerin % 8,3’ü ve usta öğreticilerin 

ise % 7,8’i “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, meslek dersi öğretmenlerinin takım ruhu 

ve ekip çalışmasına yatkınlıklarını iş piyasasının şartlarına orta düzeyde uygun 

bulduklarını belirtmişlerdir. 

 

Meslek dersi öğretmenlerinin takım ruhu ve ekip çalışmasına yatkınlıklarının iş 

piyasasının şartlarına uygunluğuna ilişkin olarak atölye/bölüm şeflerinin belirttikleri 

görüşlerin aritmetik ortalaması 4,01 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 

0,88’dir.  Öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 4,33 ile “çok” düzeyinde olup 

standart sapması 0,71’dir. Usta öğretici görüşlerinin aritmetik ortalaması da 4,41 ile 

“çok” düzeyinde olup standart sapması 0,71’dir. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere, 

usta öğreticiler, meslek dersi öğretmenlerinin takım ruhu ve ekip çalışmasına 

yatkınlıklarının iş piyasasının şartlarına uygunluğu konusunda diğer gruplara nazaran 

daha olumlu bir tutum sergilemektedirler. 

 

Her üç grup arasında ki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi 

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

olduğu ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu 

SPSS’de Sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılıklarının bölüm/atölye 

şefi ile usta öğretici arasında olduğu ortaya çıkmıştır. Bölüm/atölye şefi ile öğretmen 

arasında ve öğretmen ile usta öğretici arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit 

edilememiştir.  

 

Anketi cevaplandıran grupların belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik 

ortalaması incelendiğinde, her üç grup arasında usta öğretici görüşlerinin aritmetik 

ortalamasının en yüksek olduğu, bölüm/atölye şeflerinin aritmetik ortalamasının ise en 

düşük olduğu gözlenmektedir.  

 

Bu sonuçlar Tablo 3.2.4.’de yer alan öğrencilerin okullarda öğretmenlerinden 

edindikleri takım ruhu ve ekip çalışmasına yatkınlıklarının işletmelerde kendilerine 

verilen görevleri yerine getirmedeki yeterliliğine ilişkin sonuçlarla birlikte 
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incelendiğinde, öğrencilerin bu konuda belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalamasının 

4,35 ile “çok” düzeyinde olduğu ve öğretmenler ile usta öğreticilerin görüşlerine 

paralellik gösterdiği ortaya çıkmaktadır. 

 

Bu sonuçlar Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik 

orta öğretim kurumlarında görev yapan meslek dersi öğretmenlerin takım ruhu ve ekip 

çalışmasına yatkınlıklarının iş piyasasının şartlarına yeterli derecede uygun olduğunu ve 

bu yeterlikleri öğrencilerine de kazandırdıklarını söylemek mümkündür. 

 

3.3.10. Öğretmenlerin Organizasyon ve Yönlendirme Becerileri İş Piyasası  

            Şartlarına Uygunluğu  

Meslek dersi öğretmenlerinin organizasyon ve yönlendirme becerileri iş 

piyasasının şartlarına uygunluğuna ilişkin bölüm/atölye şefi, öğretmen ve usta öğretici 

görüşleri ile görüşler arası farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları 

Tablo 3.3.10.’da verilmektedir. 

 
Tablo 3.3.10: Organizasyon ve Yönlendirme Becerilerinin İş Piyasası Şartlarına 
Uygunluğu 

Bölüm/Atölye Şefi Öğretmen Usta Öğretici 
Katılım Derecesi  

f % f % f % 

Çok 100 25,6 224 36,6 143 48,5 

Oldukça 186 47,7 291 47,5 116 39,3 

Kısmen 86 22,1 85 13,9 32 10,8 

Çok az 14 3,6 9 1,5 3 1,0 

Hiç  4 1,0 2 0,3 1 0,3 

Boş/Geçersiz - - 1 0,2 - - 

Toplam  390 100,0 612 100,0 295 100,0 

Aritmetik Ortalama  3,93 4,19 4,35 

Standart Sapma  0,84 0,75 0,74 

P 0,000* 

 

Tablo 3.3.10’da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran bölüm/atölye şeflerinin  

% 74,3’ü, öğretmenlerin % 84,1’i ve usta öğreticilerin % 87,8’i gibi büyük çoğunluğu 

meslek dersi öğretmenlerinin organizasyon ve yönlendirme becerileri iş piyasası 

şartlarına “oldukça” ve daha üst düzeyde uygun bulmaktadırlar. Bölüm/atölye şeflerinin 
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% 4,6’sı, öğretmenlerin % 1,8’i ve usta öğreticilerin ise % 1,3’ü gibi küçük bir kısmı 

“çok az” ve “hiç” seçeneklerini işaretleyerek öğretmenlerin organizasyon ve 

yönlendirme becerileri iş piyasasının şartlarına yeterince uygun bulmadıklarını 

belirtmişlerdir. Bu soruda bölüm/atölye şeflerinin % 22,1’i, öğretmenlerin % 13,9’u ve 

usta öğreticilerin ise % 10,8’i “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, meslek dersi 

öğretmenlerinin organizasyon ve yönlendirme becerileri iş piyasasının şartlarına orta 

düzeyde uygun bulduklarını belirtmişlerdir. 

 

Meslek dersi öğretmenlerinin organizasyon ve yönlendirme becerileri iş 

piyasasının şartlarına uygunluğuna ilişkin olarak atölye/bölüm şeflerinin belirttikleri 

görüşlerin aritmetik ortalaması 3,93 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 

0,84’dür.  Öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 4,19 ile “oldukça” düzeyinde 

olup standart sapması 0,75’dir. Usta öğretici görüşlerinin aritmetik ortalaması da 4,35 

ile “çok” düzeyinde olup standart sapması 0,74’dür. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere, 

usta öğreticiler, meslek dersi öğretmenlerinin organizasyon ve yönlendirme becerilerini 

iş piyasasının şartlarına uygunluğu konusunda diğer gruplara nazaran daha olumlu bir 

tutum sergilemektedirler. 

 

Her üç grup arasında ki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi 

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

olduğu ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu 

SPSS’de Sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılıklarının her üç 

grubunda biri birileri arasında olduğu ortaya çıkmıştır.  

 

Anketi cevaplandıran grupların belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik 

ortalaması incelendiğinde, her üç grup arasında usta öğretici görüşlerinin aritmetik 

ortalamasının en yüksek olduğu, bölüm/atölye şeflerinin aritmetik ortalamasının ise en 

düşük olduğu gözlenmektedir.  

 

Bu sonuçlar Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik 

orta öğretim kurumlarında görev yapan meslek dersi öğretmenlerin organizasyon ve 

yönlendirme becerileri iş piyasasının şartlarına yeterli derecede uygun olduğunu 

yönünde algılanabilir. Ancak bir takım iyileştirmelere de ihtiyaç olduğunun bir 

göstergesi olarak da kabul edilebilir. 
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3.3.11. Öğretmenlerin Teknolojik Araç-Gereçleri Kullanma ve Doküman 

            Hazırlama Becerileri 

Meslek dersi öğretmenlerinin Teknolojik Araç-Gereçleri Kullanma ve Doküman 

Hazırlama becerilerine ilişkin Bölüm/Atölye şefi ve Öğretmen görüşleri ile görüşler 

arası farklılığın test edilmesi için yapılan t testi sonuçları Tablo 3.3.11.’de 

verilmektedir. 

Tablo 3.3.11: Teknolojik Araç-Gereç Kullanma ve Doküman Hazırlama Becerileri 
Bölüm/Atölye Şefi Öğretmen 

Katılım Derecesi  
F % f % 

Çok 127 32,6 239 39,1 

Oldukça 172 44,1 242 39,5 

Kısmen 81 20,8 113 18,5 

Çok az 10 2,6 15 2,5 

Hiç  - - 3 0,5 

Toplam  390 100,0 612 100,0 

Aritmetik Ortalama  4,07 4,14 

Standart Sapma  0,80 0,84 

t 1,420 

p 0,057 
 

Tablo 3.3.11.’de görüldüğü üzere Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne 

bağlı meslek ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin teknolojik 

araç-gereçleri kullanma ve doküman hazırlama becerilerini anketi cevaplandıran 

bölüm/atölye şeflerinin % 76,7’si, öğretmenlerin ise % 78,6’sı “oldukça” ve daha üst 

düzeyde yeterli bulmaktadırlar. Bölüm/atölye şeflerinin % 2,6’sı, öğretmenlerin % 2,5’i 

bu becerileri  “çok az” düzeyde yeterli bulmaktadırlar. Bu soruda bölüm/atölye 

şeflerinin % 20,8’i, öğretmenlerin % 18,5’i “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, meslek 

dersi öğretmenlerinin teknolojik araç-gereçleri kullanma ve doküman hazırlama 

becerilerine orta düzeyde uygun bulduklarını belirtmişlerdir. 
 

Meslek dersi öğretmenlerinin teknolojik araç-gereçleri kullanma ve doküman 

hazırlama becerilerinin yeterliliğine ilişkin olarak atölye/bölüm şeflerinin belirttikleri 

görüşlerin aritmetik ortalaması 4,07 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 

0,80’dir.  Öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 4,14 ile “oldukça” düzeyinde 
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olup standart sapması 0,84’dür. Her iki grup arasında ki görüş farklılığını test etmek için 

yapılan t testi sonucunda p=0,057 olarak hesaplanmış olup gruplar arsında anlamlı 

görüş farklılığının bulunmadığı ortaya çıkmıştır.  
 

Bu bulgular; öğrencilere sorulan Tablo 3.2.8.’de yer alan ve öğretmenlerin ders 

anlatımında görsel materyallerde yararlanabilme derecelerine ilişkin elde edilen 

bulgularla birlikte değerlendirildiğinde öğrencilerinde bu konudaki görüşlerinin 

aritmetik ortalamasının 3,81 ile “oldukça” düzeyinde olduğu gözlenmektedir. 
 

Bu sonuçlar ışığında Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki 

ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan meslek dersi öğretmenlerin teknolojik 

araç-gereçleri kullanma ve doküman hazırlama becerilerinin yeterli düzeyde olduğunu 

söylemek mümkün olmakla birlikte hazırlanan bu dokümanların ders anlatımında 

kullanılmasında bir takım eksikliklerin bulunduğu düşünüle bilir. 
 

3.3.12. Öğretmenlerin Meslekleri ile İlgili Teknolojik Gelişme ve  

            Değişmeleri Takip Ederek Kendilerini Yenileyebilme Durumları 

Meslek dersi öğretmenlerinin meslekleri ile ilgili teknolojik gelişme ve 

değişmeleri takip ederek kendilerini yenileyebilmeleri durumlarına ilişkin, bölüm/atölye 

şefi ve öğretmen görüşleri ile görüşler arası farklılığın test edilmesi için yapılan t testi 

sonuçları Tablo 3.3.12.’de verilmektedir. 
 

Tablo 3.3.12: Teknolojik Gelişme ve Değişmeleri Takip Ederek Kendilerini 
Yenileyebilmeleri 

Bölüm/Atölye Şefi Öğretmen 
Katılım Derecesi  

f % f % 

Çok 78 20,0 170 27,8 

Oldukça 167 42,8 285 46,6 

Kısmen 112 28,7 139 22,7 

Çok az 32 8,7 15 2,5 

Hiç  1 0,3 3 0,5 

Toplam  390 100,0 612 100,0 

Aritmetik Ortalama  3,74 3,99 

Standart Sapma  0,88 0,81 

t 4,459 

p 0,000* 
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Tablo 3.3.12’de görüldüğü üzere Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne 

bağlı meslek ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin meslekleri 

ile ilgili teknolojik gelişme ve değişmeleri takip ederek kendilerini yenileyebilme 

durumlarını anketi cevaplandıran bölüm/atölye şeflerinin % 62,8’i, öğretmenlerin ise % 

74,4’ü “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli bulmaktadırlar. Bölüm/atölye şeflerinin % 

8,7’si, öğretmenlerin % 2.5’i bu becerileri  “çok az”  düzeyde yeterli bulmaktadırlar. Bu 

soruda bölüm/atölye şeflerinin % 28,7’si, öğretmenlerin % 22,7’si “kısmen” seçeneğini 

işaretleyerek, meslek dersi öğretmenlerinin meslekleri ile ilgili teknolojik gelişme ve 

değişmeleri takip ederek kendilerini yenileyebilme durumlarını orta düzeyde 

bulduklarını belirtmişlerdir. 

 

Meslek dersi öğretmenlerinin meslekleri ile ilgili teknolojik gelişme ve 

değişmeleri takip ederek kendilerini yenileyebilmelerini durumlarına ilişkin olarak 

atölye/bölüm şeflerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 3,74 ile “oldukça” 

düzeyinde olup standart sapması 0,88’dir.  Öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması 

ise 3,99 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 0,81’dür. Her iki grup arasında 

ki görüş farklılığını test etmek için yapılan t testi sonucunda p=0,000* olarak 

hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı görüş farklılığının bulunduğu ortaya 

çıkmıştır.  

 

Bu sonuçlar; öğrencilere sorulan Tablo 3.2.9’da yer alan ve öğretmenlerin ders 

anlatımında teknolojik yeniliklerden örnekler verme derecelerine ilişkin elde edilen 

bulgularla birlikte değerlendirildiğinde, öğrencilerinde bu konudaki görüşlerinin 

aritmetik ortalamasının 3,95 ile “oldukça” düzeyinde olduğu ve öğretmenlerin 

görüşleriyle paralellik arz ettiği ortaya çıkmaktadır. 

 

Bu sonuçlar Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik 

orta öğretim kurumlarında görev yapan meslek dersi öğretmenlerin meslekleri ile ilgili 

teknolojik gelişme ve değişmeleri takip ederek kendilerini yenileyebilmelerini yeterli 

düzeyde olduğunu söylemek mümkün olmakla birlikte bu konuda bir takım 

eksikliklerin bulunduğunun bir göstergesi olarak algılanabilir. 
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3.3.13. İşletmelerin Öğrencilere Beceri Eğitimi Yapabilmeleri İçin 

Yeterince Fırsat Verme Dereceleri 

 

Koordinatör öğretmenlerin işletme yetkilileri ile kuracağı iletişim becerisi 

öğrencilerin işletmelerde yapacağı beceri eğitimini nitelik ve nicelik olarak 

etkilemektedir.  

Anketi cevaplandıran usta öğreticilerin işletmelerde öğrencilere meslekleriyle 

ilgili beceri eğitimlerini yapabilmeleri için fırsat verme derecelerine ilişkin görüşleri 

Tablo 3.3.13. de yer almaktadır.  

 

Tablo 3.3.13: İşletmelerin Beceri Eğitimi İçin Öğrencilere Yeterli Fırsatı Verme 
Durumları 

Katılma Derecesi f % 

Çok 75 25,4 

Oldukça  165 55,9 

Kısmen 49 16,6 

Çok az 6 2,0 

Toplam 295 100,0 

Aritmetik Ortalama 4,05 

Standart sapma 0,71 

 

Tablo 3.3.13’de görüldüğü üzere araştırma kapsamına alınarak anketi 

cevaplandıran usta öğreticilerin % 81,3’i öğrencilere meslekleriyle ilgili beceri eğitimini 

yapabilme fırsatını “oldukça” ve daha üst düzeyde verdiklerini belirtmektedirler. “çok 

az” seviyesinde bu fırsat verdiklerini belirten usta öğreticilerin oranı yalnızca % 2’dir. 

Bu soruya “kısmen” seçeneğini işaretleyerek orta düzeyde beceri eğitimi yapma fırsatını 

verdiklerini belirten usta öğreticilerin oranı ise % 16,6’dır. 

 

Usta öğreticilerin bu soruya belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik ortalaması 

4,05 “oldukça”  düzeyinde olup, görüşlerinin standart sapması ise 0,71’dir. 

 

Bu durum işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilere büyük ölçüde 

meslekleriyle ilgili beceri eğitimlerini yapabilme fırsatının tanındığının dolayısıyla, 

öğretmenlerin işletmelerle iyi bir iletişim kurduklarının bir göstergesi algılanabilir. 
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3.3.14. Öğretmenlerin Öğrencileri İş hayatına Hazırlamadaki Yeterlilikleri 

Anketi cevaplandıran usta öğreticilerin genel değerlendirmesine göre; Erkek 

Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında 

görevli meslek dersi öğretmenlerinin, öğrencileri iş hayatına hazırlamadaki 

yeterliklerinin genel bir değerlendirilmesine yönelik olarak belirtmiş oldukları görüşler 

Tablo 3.3.14.’de yer almaktadır.  

 

Tablo 3.3.14: Öğrencilerin Genel Olarak İş Piyasası Şartlarına Hazırlanması  
 
Katılma Derecesi f % 

Çok 88 29,8 

Oldukça  142 48,1 

Kısmen 60 20,3 

Çok az 4 1,4 

Hiç 1 0,3 

Toplam 295 100,0 

Aritmetik Ortalama 4,06 

Standart sapma 0,77 

 

Tablo 3.3.14.’de görüldüğü üzere araştırma kapsamına alınarak anketi 

cevaplandıran usta öğreticilerin % 77,9’u meslek dersi öğretmenlerinin öğrencileri iş 

hayatına hazırlamada “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli bulduklarını 

belirtmektedirler. “çok az” seviyesinde yeterli bulan usta öğreticilerin oranı yalnızca % 

1,4’dür. Bu soruya “kısmen” seçeneğini işaretleyerek öğrencileri iş hayatına 

hazırlamada öğretmenleri orta düzeyde yeterli bulduğunu belirten usta öğreticilerin 

oranı ise % 20,3’dür. 

 

Usta öğreticilerin bu soruya belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik ortalaması 

4,06 “oldukça”  düzeyinde olup, görüşlerinin standart sapması ise 0,77’dir. 

 

Bu durum Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik 

orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan meslek dersi öğretmenlerinin 

öğrencilerini iş hayatına hazırlamada gerekli yeterliliğe sahip olduklarının bir göstergesi 

olarak algılanabilir.  
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3.4. Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerine İlişkin Bulgular 

 

Bu kısmında meslek dersi öğretmenlerinin yeterliliklerinin geliştirilmesi için 

Bakanlığımızca düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin bulgular yer 

almaktadır. 

  

3.4.1. Öğretmenlerin Mesleki Bilgilerin Geliştirilmesine Yönelik  

          Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Seminer/Kurslarına ilişkin Görüşleri 

 

 Araştırma kapsamına alınarak anketi cevaplandıran öğretmenlerin mesleki 

bilgilerinin geliştirilmesine yönelik olarak, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 

hizmetiçi eğitim seminer/kurslarına katılma durumlarına ilişkin belirtmiş oldukları 

görüşler Tablo 3.4.1.’de verilmektedir. 

 

Tablo 3.4.1: Öğretmenlerin Mesleki Bilgilerinin Geliştirilmesine Yönelik Düzenlenen 
Hizmetiçi Eğitim Seminer/Kurslarına Katılma Durumları  
 
Kursa katılma durumu f % 

Evet 467 76,3 

Hayır 145 23,7 

Toplam 612 100,0 

  

Tablo 3.4.1.’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 76,3’lük 

bir kısmı Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenen mesleki bilgilerinin geliştirilmesine 

yönelik hizmet içi eğitim seminer/kurslarına katıldıklarını belirtmişlerdir.  

  

Hizmet içi eğitim seminer/kursuna katıldığını belirten 467 öğretmenin, almış 

oldukları hizmetiçi eğitimin mesleki gelişimlerine olan katkısına ilişkin görüşleri Tablo 

3.4.2’de yer almaktadır 
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Tablo 3.4.2: Mesleki Bilgilendirme Seminer/Kurslarının Başarı Öğretmenlerin Gelişimine 
Katkı Düzeyi  
 

Katılma Derecesi f % 

Çok 61 13,1 

Oldukça  210 45,0 

Kısmen 152 23,5 

Çok az 38 8,1 

Hiç 6 1,3 

Toplam 467 100,0 

Aritmetik Ortalama 3,60 

Standart sapma 0,86 
 

Tablo 3.4.2 incelendiğinde görüleceği üzere, mesleki bilgilerinin geliştirilmesine 

yönelik hizmet içi seminer/kursuna katılan öğretmenlerin % 58,1’i görmüş olduğu kursu 

mesleki gelişimine oldukça ve daha üst düzeyde, % 9,4’ü ise “çok az” ve “hiç” 

düzeyinde katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir. “kısmen” seçeneğini işaretleyerek 

katılmış oldukları mesleki bilgilendirme seminer/kurslarının mesleki gelişimlerine 

katkısını orta düzeyde bulan öğretmenlerin oranı 23,5’dir. Öğretmenlerin bu konuda 

belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik ortalaması 3,60 ile “oldukça” düzeyinde olup, 

standart sapması 0,86’dır.  

 

Bu bulgular Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik 

orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan meslek dersi öğretmenlerinin mesleki 

bilgilerini geliştirmeye yönelik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim seminer/kurslarının 

katılımcı sayısının ve öğretmenlerin mesleki gelişime katkısının yeterli ölçüde 

gerçekleşmesine rağmen bir takım eksikliklerin bulunduğu şeklinde algılanabilir.   

 

3.4.2. Öğretmenlerin Mesleki Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik  

          Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Seminer/Kurslarına ilişkin Görüşleri 

 

 Araştırma kapsamına alınarak anketi cevaplandıran öğretmenlerin mesleki 

becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 

hizmetiçi eğitim seminer/kurslarına katılma durumları Tablo 3.4.3’de verilmektedir. 
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Tablo 3.4.3: Öğretmenlerin Mesleki Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Düzenlenen 
Hizmet İçi Seminer/Kurslarına Katılma Durumları  
 
Kursa Katılma Durumu f % 

Evet 380 62,1 

Hayır 232 37,9 

Toplam 612 100,0 

 

Tablo 3.4.3’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 62,1’i 

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen mesleki becerilerin geliştirilmesine yönelik 

hizmet içi seminer/kursuna katıldıklarını belirmişlerdir.  

  

Hizmet içi eğitim seminer/kursuna katıldığını belirten 380 öğretmenin, almış 

oldukları hizmetiçi eğitimin mesleki gelişimlerine olan katkısına ilişkin görüşleri Tablo 

3.4.4’de yer almaktadır. 

 

Tablo 3.4.4: Mesleki Becerileri Geliştirme Seminer/Kurslarının Başarı Öğretmenlerin 
Gelişimine Katkı Düzeyi 
 
Katılma Derecesi f % 

Çok 57 15,0 

Oldukça  177 46,6 

Kısmen 114 30,0 

Çok az 28 7,4 

Hiç 4 1,1 

Toplam 380 100,0 

Aritmetik Ortalama 3,67 

Standart sapma 0,85 

 

Tablo 3.4.4’de görüleceği üzere, mesleki becerilerin geliştirilmesine yönelik 

hizmet içi seminer/kursuna katılan öğretmenlerin % 61,6’sı görmüş olduğu kursun 

mesleki gelişimine oldukça ve daha üst düzeyde, % 8,5’inin ise çok az ve “hiç” 

düzeyinde katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir. “Kısmen” seçeneğini işaretleyerek 

katılmış oldukları mesleki becerilerini geliştirme kurslarının mesleklerinde 
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ilerlemelerine katkısını orta düzeyde bulan öğretmenlerin oranı % 30’dur. 

Öğretmenlerin bu konuda belirtmiş oldukları görüşlerin aritmetik ortalaması 3,67 ile 

“oldukça” düzeyinde olup, standart sapması 0,85’dir. 

  

Bu durumun sebebi olarak düzenlenen seminer/kursların yeterli sayıda ve 

kapasitede olamadığı veya öğretmenlerin bu konuda açılan kurslara rağbet 

göstermemesi de düşünülebilir. 

 

Bu bulgular, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik 

orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan meslek dersi öğretmenlerinin mesleki 

becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim 

seminer/kurslarının katılımcı sayısı bakımından ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmadığı 

ayrıca öğretmenlerin mesleki gelişime katkısının yeterli ölçüde gerçekleşmesine rağmen 

bir takım eksikliklerin bulunduğu şeklinde algılanabilir.   

 

3.4.3. Öğretmenlerin İnsan İlişkileri ve İletişim Becerilerinin  

          Geliştirilmesine Yönelik Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim  

          Seminer/Kurslarına ilişkin Görüşleri 

Araştırma kapsamına alınarak anketi cevaplandıran öğretmenlerin İnsan İlişkileri 

ve İletişim Becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığınca 

düzenlenen hizmet içi eğitim seminer/kurslarına katılma durumları Tablo 3.4.5’de 

verilmektedir. 

 

Tablo 3.4.5:Öğretmenlerin İnsan İlişkileri ve İletişim Becerilerinin Geliştirilmesine 
Yönelik Düzenlenen Hizmet İçi Seminer/Kurslarına Katılma Durumları  
Kursa Katılma Durumu f % 

Evet 229 37,4 

Hayır 383 62,6 

Toplam 612 100,0 

 

Tablo 3.4.5’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 37,4’ü 

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen İnsan ilişkileri ve iletişim becerilerinin 

geliştirilmesine yönelik hizmet içi eğitim seminer/kursuna katıldıklarını belirmişlerdir. 

% 62,6’lık gibi bir çoğunluğu katılmamıştır. 
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 Hizmet içi eğitim seminer/kursuna katıldığını belirten 229 öğretmenin, almış 

oldukları hizmet içi eğitimin mesleki gelişimlerine olan katkısına ilişkin görüşleri Tablo 

3.4.6.’da yer almaktadır. 

 

Tablo 3.4.6: İnsan İlişkileri ve İletişim Becerilerinin Geliştirme Seminer/Kurslarının 
Başarı Öğretmenlerin Gelişimine Katkı Düzeyi 
 
Katılma Derecesi f % 

Çok 30 13,0 

Oldukça  134 58,3 

Kısmen 56 24,3 

Çok az 8 3,5 

Hiç 2 0,9 

Toplam 230 100,0 

Aritmetik Ortalama 3,79 

Standart sapma 0,74 

 

Tablo 3.4.6.’de görüleceği üzere, insan ilişkileri ve iletişim becerilerinin 

geliştirilmesine yönelik hizmet içi eğitim seminer/kursuna katılan öğretmenlerin % 

71,3’ü görmüş olduğu kursu mesleki gelişimine oldukça ve daha üst düzeyde, % 

4,4’ünün ise “çok az” ve “hiç” düzeyde katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir. “Kısmen” 

seçeneğini işaretleyerek katılmış oldukları insan ilişkileri ve iletişim becerilerini 

geliştirme seminer/kurslarının mesleklerinde ilerlemelerine katkısını orta düzeyde bulan 

öğretmenlerin oranı % 24,3’dür. Öğretmenlerin bu konuda belirtmiş oldukları görüşlerin 

aritmetik ortalaması 3,79 ile “oldukça” düzeyinde olup, standart sapması 0,74’dür.  

 

Bu bulgular; Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik 

orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan meslek dersi öğretmenlerinin insan 

ilişkileri ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik olarak düzenlenen hizmet içi 

eğitim seminer/kurslarının katılımcı sayısı bakımından yetersiz olduğu ve öğretmenlerin 

mesleki gelişime katkısının yeterli ölçüde gerçekleşmesine rağmen bir takım 

eksikliklerin bulunduğu şeklinde algılanabilir.   
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3.4.4. Öğretmenlerin Organizasyon ve Yönlendirme Becerilerinin  

          Geliştirilmesine Yönelik Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim  

          Seminer/Kurslarına İlişkin Görüşleri 

 Araştırma kapsamına alınarak anketi cevaplandıran Organizasyon ve 

Yönlendirme Becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığınca 

düzenlenen hizmet içi eğitim seminer/kurslarına katılma durumları Tablo 3.4.7.’de 

verilmektedir. 
 

Tablo 3.4.7: Öğretmenlerin Organizasyon ve Yönlendirme Becerilerinin Geliştirilmesine 
Yönelik Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Seminer/Kurlarına Katılma Durumları  
Kursa Katılma Durumu f % 

Evet 143 23,4 

Hayır 469 76,6 

Toplam 612 100,0 
 

Tablo 3.4.7.’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 23,4’ü 

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen organizasyon ve yönlendirme becerilerinin 

geliştirilmesine yönelik hizmet içi eğitim seminer/kursuna katıldıklarını belirmişlerdir. 

% 76,6’lık bir  çoğunluğu da katılmamıştır. 
  

Hizmet içi eğitim seminer/kursuna katıldığını belirten 143 öğretmenin, almış 

oldukları hizmet içi eğitimin mesleki gelişimlerine olan katkısına ilişkin görüşleri Tablo 

3.4.8.’de yer almaktadır. 
 

Tablo 3.4.8: Organizasyon ve Yönlendirme Becerilerini Geliştirme Seminer/Kurslarının 
Öğretmenlerin Gelişimine Katkı Düzeyi 

Katılma Derecesi f % 

Çok 20 14,0 

Oldukça  76 53,1 

Kısmen 39 27,3 

Çok az 7 4,9 

Hiç 1 0,7 

Toplam 143 100 

Aritmetik Ortalama 3,75 

Standart sapma 0,78 
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Tablo 3.4.8.’de görüleceği üzere, organizasyon ve yönlendirme becerilerinin 

geliştirilmesine yönelik hizmet içi eğitim seminer/kursuna katılan öğretmenlerin          

% 71,3’ü görmüş olduğu kursu mesleki gelişimine “oldukça” ve daha üst düzeyde,       

% 4,4’ünün ise “çok az” ve “hiç” düzeyinde katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir. 

“Kısmen” seçeneğini işaretleyerek katılmış oldukları organizasyon ve yönlendirme 

becerilerini geliştirme seminer/kurslarının mesleklerinde ilerlemelerine katkısını orta 

düzeyde bulan öğretmenlerin oranı % 24,3’dür. Öğretmenlerin bu konuda belirtmiş 

oldukları görüşlerin aritmetik ortalaması 3,75 ile “oldukça” düzeyinde olup, standart 

sapması 0,78’dir.  

 

Bu bulgular, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik 

orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan meslek dersi öğretmenlerinin 

“Organizasyon ve Yönlendirme Becerilerinin” geliştirilmesine yönelik olarak 

düzenlenen hizmet içi eğitim seminer/kurslarının katılımcı sayısı bakımından yetersiz 

olduğu ve öğretmenlerin mesleki gelişime katkısının yeterli ölçüde gerçekleşmesine 

rağmen bir takım eksikliklerin bulunduğu şeklinde algılanabilir.   

 

3.5 Genel Görüş ve Öneriler 

 

Bu kısımda katılımcıların anketlerde belirmiş olduğu genel görüş ve önerilerine 

yer verilmektedir. Katılımcıların yapmış olduğu görüş ve öneriler tekrarlama frekansı en 

çok olandan en az’a doğru sıralanmıştır. Araştırmanın konusu ile ilgili olmayan görüş 

ve öneriler dikkate alınmamıştır. 

 

3.5.1 Bölüm/Atölye Şefi Genel Görüşleri 

 

1. Öğretmen yeterliklerinin iş piyasası şartlarına uyumunu sağlamak için hizmet 

içi kurslarına daha fazla öğretmenin katılımı sağlanmalıdır. 

2. Öğretmenlerle işletmeler belli dönemlerde bir araya gelerek teknolojik 

gelişme ve değişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulunmalıdır. Ortak projeler 

hazırlayarak böylesel ve yerel anlamda mesleki eğitimin gelişimine katkıda 

bulunulmalıdır. 

3. Okuldaki makineler yetersiz olup, teknolojiye göre yenilenmelidir.  

4. Başarılı öğretmenler belli kısaslarla tespit edilerek ödüllendirilmelidir. 
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5. İşletmelerle iş birliği yapılarak öğretmenlere işletmelerde teknolojik gelişme 

ve değişmeler hakkında seminerler verilmelidir. 

6. Mesleki eğitim gezileri düzenlenerek öğretmenlerin bilgi görgü ve 

deneyimleri artırılmalıdır.  

7. Öğretmenlerle işletmeler belli dönemlerde bir araya gelerek teknolojik 

gelişme ve değişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulunmalıdır.  

 

3.5.2. Öğretmen Genel Görüşleri 

 

1. Okuldaki makine ve teçhizatların değişen teknolojiye göre kontrol edilerek 

yenilenmesi sağlanmalıdır. 

2. Öğretmenlerin yeni teknolojileri yerinde incelemeleri sağlanması amacıyla 

mesleki geziler düzenlenmelidir. 

3. Hizmet içi eğitim seminer/kurslarına kursiyer seçiminde dil davranımlı ve 

daha fazla sayıda öğretmenin katılımı sağlanmalıdır. 

4. Meslek alanlarına yönelik hizmetiçi eğitim kurslarının düzenlenmesine özen 

gösterilmelidir. 

5. Öğretim programları iş piyasası şartlarına göre yenilenmelidir. 

6.  Öğretmenlerin boş zamanların da ve hafta sonları piyasada iş yapmaları 

serbest bırakılmalıdır. 

7. Teknolojik gelişme ve değişmeleri takip ederek okullardaki öğretmenlere 

aktaracak formatör öğretmenler yetiştirilmelidir. 

8. Öğretmenlerle işletmeler belli dönemlerde bir araya gelerek teknolojik 

gelişme ve değişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulunmalıdır 

 

3.5.3. Öğrenci Genel Görüşleri 

 

1. Okulumuz atölye ve laboratuarlarında bulunan makine ve teçhizatlar da 

yetersizlikler var. Bunlar sayı olarak artırılmalı ve gelişen teknolojiye göre 

yenilenmelidir. 

2. Temrinlik malzemelerden daha fazla verilerek becerilerimizin gelişimi 

sağlanmalıdır. 

3. Öğretim programları (modüller) yeniden düzenlenmelidir. 

4. Öğretmenler işletmeye geldiklerinde öğrencilerle daha fazla ilgilenmelidir. 
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3.5.4. Usta Öğretici Genel Görüşleri 

1. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere vermiş olduğu kurslardan bizlerde 

vererek mesleki bilgilerimizin gelişimine katkı sağlamalıdır. 

2. Öğretmenlerle işletmeler belli dönemlerde bir araya gelerek teknolojik 

gelişme ve değişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulunmalıdır. 

3. Öğretmenlerin iş piyasasına uyum sağlayabilmeleri için yeni teknolojilerle 

ilgili kurslara katılmaları gerekmektedir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Bu bölümde Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik 

orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan meslek dersi öğretmenlerinin 

yeterliklerinin iş piyasasının şartlarına uygunluğunu değerlendirmeye yönelik olarak 

yapılan bu araştırmada bulgulardan elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlara dayalı olarak 

geliştirilen öneriler verilmektedir. 

4.1. Sonuçlar 

1. Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki teknik orta öğretim 

kurumlarında öğrenim gören öğrencilere meslek dersi öğretmenleri tarafından;  

a. Mesleki bilgiler, 

b. Mesleki beceriler, 

c. Mesleki tutum ve alışkanlıkları, 

d. İnsan ilişkileri ve iletişim becerileri, 

e. Bilgisayar kullanımı becerileri, 

f. İş ortamına uyum sağlama becerileri, 

g. Takım ruhu ve ekip çalışmasına yatkınlıklar, 

beceri eğitimi gördükleri işletmelerde verilen görevleri yerine getirebilecek düzeyde 

kazandırılmaktadır. 

2.  Öğretmenler teknolojik gelişme ve değişmelere ayak uydurarak, ders 

anlatımında görsel materyallerden yeterli ölçüde yararlanmaktadır.  

3. Öğretmenlerin teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri ve derslerinde 

teknolojik yeniliklerden yeterli ölçüde örnekler verme düzeyleri düşüktür. 

4. Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik orta öğretim 

kurumlarında görev yapan meslek dersi öğretmenlerinin; 

a. Genel bilgileri 

b. Mesleki bilgileri 

c. Atölye ve laboratuar becerileri 

d. Mesleki tutum ve alışkanlıkları  

e. İnsan ilişkileri ve iletişim becerileri 

f. İş ortamına uyum sağlama becerileri 

g. Takım ruhu ve ekip çalışmasına yatkınlıkları 
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İş piyasası şartlarına uygundur. 

5. Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik orta öğretim 

kurumlarında görev yapan meslek dersi öğretmenlerinin;  

a. Yabancı dil bilgileri 

b. Bilgisayar kullanım becerileri 

c. Organizasyon ve yönlendirme becerileri  

d. Teknolojik Araç-Gereçleri Kullanma ve Doküman Hazırlama becerileri 

e. Meslekleri ile ilgili teknolojik gelişme ve değişmeleri takip ederek 

kendilerini yenileyebilmeleri 

İş piyasası şartlarına uygun olmakla birlikte yeterli düzeyde değildir. 

 

6. İşletmeler, beceri eğitimi gören öğrencilere büyük ölçüde meslekleriyle ilgili 

beceri eğitimlerini yapabilme fırsatını tanımaktadır. 

 

7. Meslek dersi öğretmenlerinin mesleki bilgilerini geliştirmeye yönelik olarak 

düzenlenen hizmet içi eğitim kurslarına katılımcı sayısı yeterlidir. 

 

8. Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan meslek dersi 

öğretmenlerinin; 

a. Mesleki becerilerinin, 

b.  İnsan ilişkileri ve iletişim becerilerinin, 

c.  Organizasyon ve yönlendirme becerilerinin  

geliştirilmesine yönelik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim kurslarının katılımcı 

sayısı azdır. Bir başka deyişle bu konularda açılan kurs sayısı yeterli değildir. 

 

9. Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan meslek dersi 

öğretmenlerinin;  

a. Mesleki bilgilerinin 

b. Mesleki becerilerinin  

c. İnsan ilişkileri ve iletişim becerilerinin 

d. Organizasyon ve yönlendirme becerilerinin 

geliştirilmesine yönelik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim kurslarının içeriği, 

öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı düzeyi yeterli değildir. 
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4.2. Öneriler 

1. Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik orta öğretim 

kurumlarında görev yapmakta olan meslek dersi öğretmenlerinin yeterliklerinin iş 

piyasasının şartlarına uygunluğunu değerlendirmeye yönelik olarak yapılan bu 

araştırmada öğretmenlerin; 

a. Yabancı dil bilgilerinin 

b. Bilgisayar kullanım becerilerinin 

c. Organizasyon ve yönlendirme becerilerinin  

d. Teknolojik Araç-Gereçleri Kullanma ve Doküman Hazırlama becerileri 

e. Meslekleri ile ilgili teknolojik gelişme ve değişmeleri takip ederek 

kendilerini yenileyebilme durumlarının 

İş piyasasının şartlarına uygunluğunda bir takım eksikliklerin bulunduğu, ayrıca 

öğretmenlerin niteliklerinin yükseltilmesi için yapılan hizmet içi eğitim kurslarının sayı 

ve nitelik olarak ihtiyacı karşılayacak yeterlikte olmadığı da katılımcı görüş ve 

önerilerinde ortaya çıkmıştır. 

 

Bu eksikliklerin ivedilikle giderilmesi, mesleki eğitim sistemimizi güçlendirerek 

sanayimizin ihtiyaç duyduğu uluslar arası niteliklere sahip ara kademe iş gücü 

kalitesinin artırılması son derece önemlidir. Bu sebeple; 

 

a. Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile Hizmet İçi Eğitim Dairesi 

Başkanlığı iş birliğini güçlendirerek öğretmenlerin ihtiyaç duydukları alanlarda yeter 

sayıda ve günümüz teknolojisindeki gelişme ve değişmeleri de içeren hizmet içi eğitim 

kursları açmalıdır. Açılacak kurslarda öncelik sırası 

1. Yabancı dil bilgilerinin 

2. Bilgisayar kullanım becerilerinin 

3. Organizasyon ve yönlendirme becerilerinin  

4. Teknolojik Araç-Gereçleri Kullanma ve Doküman Hazırlama becerilerinin 

5. Meslekleri ile ilgili teknolojik gelişme ve değişmeleri takip ederek kendilerini 

yenileyebilme durumları 

            Şeklinde olmalıdır. 
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b. Kurs kalitesinin artırımını sağlamak için üniversitelerin ilgili fakülteleri ile 

yapılan işbirliği artırılarak kurs programının hazırlanmasında ve uygulanmasında 

sağlanacak akademik destekle öğretmenlerin yeterlikleri geliştirilmelidir. 

 

c. Açılacak hizmetiçi eğitim faaliyetlerine mümkün olduğunca fazla sayıda teknik 

öğretmenin katılımı sağlanmalıdır.  

 

2. Öğretmenler genel görüş ve düşüncelerinde; hizmet içi eğitim kurslarına 

personel seçiminde bir takım eksikliklerin olduğu, bazı kursları talep etmelerine rağmen 

çıkmadığı, bazı öğretmenlerin çok sayıda kursa katılmasına rağmen bazılarının hiç 

katılamadığı yönünde görüş belirtmişlerdir. 

 

Kursa katılım durumunun gözden geçirilerek kursiyer seçimine gerekli titizlik ve 

hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Bu sebeple kursiyer seçiminin bilgisayar 

ortamında yapılacağı bir program hazırlatılabilir. Hazırlatılan bu programla hizmetiçi 

eğitim faaliyetlerine müracaat eden öğretmenlerin aynı kurslara birden fazla defa 

katılmaları engellenmeli, hiç kursa katılmamış öğretmenlere de öncelik tanınmalıdır. 

3. Araştırma kapsamındaki katılımcılar; öğretmenlerin iş piyasası şartlarına 

uygunluğunun değerlendirildiği anket sorularında yer alan “genel görüş ve önerileriniz” 

kısmında, okullarla işletmelerin işbirliği halinde bulunarak teknolojideki değişme ve 

gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulunulması gerektiğini belirtmişlerdir. 

 

Hali hazırda yapılmakta olan bu işbirliği çalışmaları gözden geçirilerek yeniden 

düzenlenmelidir. Bu düzenleme; il milli eğitim müdürlüklerince oluşturulacak bir 

işbirliği kurumu ile yeniden yapılandırılmalıdır. Belli dönemlerde (üç ayda bir olabilir) 

illerde bulunan meslek liselerindeki meslek alanlarından bölüm/atölye şefleri, bölgedeki 

firmalardan her meslek alanı için bir temsilcinin katılacağı ve her meslek alanı için ayrı 

bir komisyon kurularak teknolojik gelişme ve değişmeler hakkında bilgi alış verişinde 

bulunulmalıdır.  

 

Ayrıca bu komisyonlar üniversitelerle de işbirliği yaparak, öğretmenlerin ve 

işletmelerde çalışan personelin yeterliğinin artırılması için kurs, seminer vb. etkinlikler 
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düzenleyebilirler. Meslek alanlarında doğrudan çalışanların oluşturacağı bu 

komisyonlar mesleki eğitim ve öğretim sistemimize büyük katkılar sağlayacaktır. 

 

4. Öğretmen yeterliklerinin yükseltilmesi yetiştireceği ara kademe iş gücünün 

kalitesinin artmasında son derece önemlidir. Anketi cevaplandıran katılımcılar mesleki 

eğitim kurumlarında kullanılan makine ve teçhizatın günümüz teknolojisine yeterince 

uygun olmadığını belirtmişlerdir. Eğitim ortamı ve donatımları öğrenmeyi etkileyen 

unsurların başında gelmektedir. Atölye ve laboratuarlarda bulunan makine ve 

teçhizatların eksik ve yetersiz olması öğrenme eksikliğinin oluşumuna, bunların fazla 

olması ise ekonomik açıdan israfa yol açacaktır. 

 

Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının atölye ve laboratuarlarında bulunan 

makine ve teçhizatlar günümüz teknolojik gelişme ve değişmelerine göre kontrol 

edilmeli ihtiyaç duyulan alanlarda yenilenmesi sağlanmalıdır. Bu işlemin yapılabilmesi 

için EARGED ile Eğitim Araçları Donatım Dairesi Başkanlığı işbirliği yaparak meslek 

alan/dallarına göre donatım standartlarının öğrenci sayılarına, günümüz teknolojisine ve 

değişen modüler öğretim programlarına göre yeniden oluşturmalıdır. 

 

Yapılacak bu işbirliğinde donatım standartları, modüler öğretim programları 

çerçevesinde EARGED Başkanlığı tarafından yapılacak araştırmayla bilimsel olarak 

belirlenmelidir. Böylece donanım yönünden israf önleneceği gibi eğitim ve öğretimin 

kalitesi de yükselecektir.  

 

5. Meslek dersi öğretmenlerinin yeterliklerinin iş piyasası şartlarına uygunluğunun 

meslek dalları bazında ve mesleki yeterlilikler (mesleki bilgi, mesleki beceri, mesleki 

tutum ve alışkanlıklar vs. gibi.) envanteri çıkarılarak tam zamanlı performans 

değerlendirmesi şeklinde ele alınarak incelenmesi öğretmen yeterliklerini spesifik 

olarak ortaya koyacaktır. Bu tür araştırmaların yapılması mesleki eğitim sistemimize 

büyük katkılar sağlayacaktır.    
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EK-1 

 

BÖLÜM/ATÖLYE ŞEFİ ANKETİ 

 

 

Sayın Bölüm/Atölye Şefi, 

Başkanlığımızca yapılan bu araştırma ile Erkek Teknik Öğretimi Genel 

Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan, 

meslek dersi öğretmenlerinin yeterliklerinin iş piyasasının şartlarına uygunluğunun 

genel bir değerlendirmesi yapılarak öğretmen yeterliklerinin güçlü ve zayıf yönlerini 

ortaya çıkarmak hedeflenmektedir. 

Ankette belirteceğiniz görüşler ve yapacağınız değerlendirmeler araştırmamıza 

büyük katkılar sağlayacaktır.  

 Araştırmaya yapacağınız katkılar için teşekkür ederiz. 

 

                                                      MEB 

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı  
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BÖLÜM – I 

 

KİŞİSEL BİLGİLER 

1.1. Okulunuzun  adı : …………………………………………….……………….….… 

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

1.3. Mezun olduğunuz bölüm :………................................................................................ 

1.4. Mesleki kıdeminiz 

a (  ) 5 yıl ve daha az 

b (  ) 6-10 yıl 

c (  ) 11-15 yıl 

d (  ) 16 yıl daha fazla 

        

1.5. Okuldaki göreviniz  

a (  ) Bölüm Şefi 

b (  ) Atölye veya Laboratuar Şefi 

c (  ) Teknik Müdür Yardımcısı 

 

1.6. Öğrenim ( mezuniyet) düzeyiniz nedir? 

a (  ) Ön lisans 

b (  ) Lisans 

c (  ) Yüksek lisans 

d (  ) Doktora 

 

1.7. Eğitimini verdiğiniz meslek alanı nedir? 

a ( ) Ahşap Teknolojisi j ( ) Makine Teknolojisi 

b ( ) Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi k ( ) Elektrik – Elektronik Teknolojisi 

c ( ) Bahçecilik l ( ) Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi 

d ( ) Bilişim Teknolojisi m ( ) Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 

e ( ) Biyomedikal Cihaz Teknolojileri n ( ) Radyo - Televizyon 

f ( ) İnşaat Teknolojileri o ( ) Raylı Sistemler Teknolojisi 

g ( ) Denizcilik p ( ) Matbaa 

h ( ) Tekstil Teknolojisi r ( ) Kimya ve İşletme 

ı ( ) Metal Teknolojisi s ( ) Diğer ………………………………. 
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BÖLÜM – II 

 

MESLEKİ YETERLİKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

 

Açıklama: Atölye/Laboratuarda görevli meslek dersi öğretmenlerinin tabloda 

belirtilen yeterliklerinin iş piyasasının şartlarına uygunluğuna ilişkin 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 
 

YETERLİKLERE İLİŞKİN BİLGİLER 
Ç

ok
 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.1. Genel bilgileri (Genel kültür, Genel yetenek vb.) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2. Mesleki bilgileri  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3. Atölye ve laboratuar becerileri (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.4. Mesleki tutum ve alışkanlıkları (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.5. Yabancı dil bilgileri (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.6. İnsan ilişkileri ve iletişim becerileri (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.7. Bilgisayar kullanımı becerileri (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.8. İş ortamına uyum sağlama becerileri (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.9. Takım ruhu ve ekip çalışmasına yatkınlıkları (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.10. Organizasyon ve yönlendirme becerileri (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.11. 
Teknolojik araç-gereçleri ( Data Show, Slayt, Tepegöz 

vb) kullanma ve doküman hazırlama becerileri 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.12. 

Mesleğinizle ilgili teknolojik gelişme ve 

değişmeleri takip ederek kendilerini 

yenileyebilmeleri 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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BÖLÜM – III 

 

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

 

Bu anket formunda yer almayan ancak, meslek dersi öğretmenlerinin yeterliliklerinin iş 

piyasasının şartlarına uygunluğuna ilişkin görüş ve önerileriniz varsa lütfen yazınız. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………. 

 

 

 

 

 



 

75 

EK-2 

ÖĞRETMEN ANKETİ 

 

Sayın Öğretmen, 

Başkanlığımızca yapılan bu araştırma ile Erkek Teknik Öğretimi Genel 

Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan, 

meslek dersi öğretmenlerinin yeterliklerinin iş piyasasının şartlarına uygunluğunun 

genel bir değerlendirmesi yapılarak öğretmen yeterliklerinin güçlü ve zayıf yönlerini 

ortaya çıkarmak hedeflenmektedir. 

Ankette belirteceğiniz görüşler ve yapacağınız değerlendirmeler araştırmamıza 

büyük katkılar sağlayacaktır.  

 Araştırmaya yapacağınız katkılar için teşekkür ederiz. 

 

 

 

                                                          MEB 

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı  
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BÖLÜM – I 

 

KİŞİSEL BİLGİLER 

 

1.3. Okulunuzun  adı :..…………….…         1.4. Öğretmenlik mesleğindeki kıdeminiz :              

1.4. Okulunuzun bulunduğu il :………...               a (  ) 5 yıl +                    b (  ) 6-10 yıl 

1.3. Mezun olduğunuz bölüm :……….....               c (  ) 11-15 yıl                d (  ) 16 yıl + 

1.5. Okuldaki göreviniz :                                1.6. Öğrenim (mezuniyet) düzeyiniz nedir? 

a (  ) Müdür yardımcısı       a (  ) Ön lisans 

 b (  ) Bölüm, atölye veya laboratuar şefi       b (  ) Lisans 

 c (  ) Meslek dersi öğretmeni       c (  ) Yüksek lisans 

       d (  ) Doktora 

 

1.7. Eğitimini verdiğiniz meslek alanı nedir? 

a ( ) Ahşap Teknolojisi ı ( ) Makine Teknolojisi 

b ( ) Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi j( ) Elektrik – Elektronik Teknolojisi 

c ( ) Bahçecilik k ( ) Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi 

d ( ) Bilişim Teknolojisi l ( ) Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 

e ( ) İnşaat Teknolojileri m ( ) Radyo - Televizyon Teknolojisi 

f ( ) Denizcilik n ( ) Matbaa 

g ( ) Tekstil Teknolojisi o ( ) Kimya ve İşletme 

h ( ) Metal Teknolojisi p ( ) Diğer ………………………………. 
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BÖLÜM – II 

 

MESLEKİ YETERLİKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

 

Açıklama: Tabloda belirtilen yeterliklerinizin iş piyasasının şartlarına 

uygunluğuna ilişkin 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 
 

YETERLİKLER 
Ç

ok
 

O
ld

uk
ç

a 
K
ıs

m
e

n 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.1. 
Genel bilgileriniz (Genel kültür, Genel 

yetenek vb.) 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2. Mesleki bilgileriniz  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3. Atölye ve laboratuar becerileriniz  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.4. Mesleki tutum ve alışkanlıklarınız  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.5. Yabancı dil bilgileriniz  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.6. İnsan ilişkileri ve iletişim becerileriniz  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.7. Bilgisayar kullanımı becerileriniz  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.8. İş ortamına uyum sağlama becerilerininiz  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.9. Takım ruhu ve ekip çalışmasına yatkınlığınız (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.10. Organizasyon ve yönlendirme becerileriniz (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.11. 

Teknolojik araç-gereçleri ( Data Show, Slayt, 

Tepegöz vb.) kullanma ve doküman hazırlama 

becerileriniz 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.12. 

Mesleğinizle ilgili teknolojik gelişme ve 

değişmeleri takip ederek kendinizi 

yenileyebilmeniz 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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2.14. Öğretmenlik mesleğine başladıktan sonra mesleki bilgilerinizi geliştirebilmek 

için Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen hizmetiçi eğitim, kurs, seminer vb. 

faaliyete katıldınız mı? 

a (  ) Evet 

b (  ) Hayır 

 

Cevabınız “Evet” ise katılmış olduğunuz hizmetiçi eğitim, kurs, seminer vb. 

faaliyet, mesleki bilgilerinizin gelişmesine ne derecede katkıda bulunmuştur? 

a (  ) Çok 

b (  ) Oldukça 

c (  ) Kısmen 

d (  ) Çok az 

e (  ) Hiç 

 

2.15. Öğretmenlik mesleğine başladıktan sonra mesleki becerilerinizi geliştirebilmek 

için Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen hizmetiçi eğitim, kurs, seminer vb. 

faaliyete katıldınız mı? 

a (  ) Evet 

b (  ) Hayır 

 

Cevabınız “Evet” ise katılmış olduğunuz hizmetiçi eğitim, kurs, seminer vb. 

faaliyet, mesleki becerilerinizin gelişmesine ne derecede katkıda bulunmuştur? 

a (  ) Çok 

b (  ) Oldukça 

c (  ) Kısmen 

d (  ) Çok az 

e (  ) Hiç 

 

2.16. Öğretmenlik mesleğine başladıktan sonra insan ilişkileri ve iletişim 

becerilerinizi geliştirmek için Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen hizmetiçi 

eğitim, kurs, seminer vb. faaliyete katıldınız mı? 

a (  ) Evet 

b (  ) Hayır 
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Cevabınız “Evet” ise katılmış olduğunuz hizmetiçi eğitim, kurs, seminer vb. 

faaliyet, insan ilişkileri ve iletişim becerilerinizin gelişmesine ne derece katkıda 

bulunmuştur? 

a (  ) Çok 

b (  ) Oldukça 

c (  ) Kısmen 

d (  ) Çok az 

e (  ) Hiç 

 

2.17. Öğretmenlik mesleğine başladıktan sonra organizasyon ve yönlendirme 

becerilerinizi geliştirebilmek için Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen hizmetiçi 

eğitim, kurs, seminer vb. faaliyete katıldınız mı? 

a (  ) Evet 

b (  ) Hayır 

 

Cevabınız “Evet” ise katılmış olduğunuz hizmetiçi eğitim, kurs, seminer vb. 

faaliyet, organizasyon ve yönlendirme becerilerinizin gelişmesine ne derecede 

katkıda bulunmuştur? 

a (  ) Çok 

b (  ) Oldukça 

c (  ) Kısmen 

d (  ) Çok az 

e (  ) Hiç 
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BÖLÜM – III 

 

GENEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

 

Bu anket formunda yer almayan ancak, meslek dersi öğretmenlerinin yeterliliklerinin iş 

piyasasının şartlarına uygunluğuna ilişkin görüş ve önerileriniz varsa lütfen yazınız. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….……………………….

………………………….…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 
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EK - 3 

ÖĞRENCİ ANKETİ 

Sevgili Öğrenci, 

Başkanlığımızca yapılan bu araştırma ile Erkek Teknik Öğretimi Genel 

Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan, 

meslek dersi öğretmenlerinin yeterliklerinin iş piyasasının şartlarına uygunluğunun 

genel bir değerlendirmesi yapılarak öğretmen yeterliklerinin güçlü ve zayıf yönlerini 

ortaya çıkarmak hedeflenmektedir. 

Ankette belirteceğiniz görüşler ve yapacağınız değerlendirmeler araştırmamıza 

büyük katkılar sağlayacaktır.  

 Araştırmaya yapacağınız katkılar için teşekkür ederiz. 

 

                                                             MEB 

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı  

 

 

BÖLÜM - I 

KİŞİSEL BİLGİLER 

1.5. Okulunuzun  adı : …………………………………………….……………….….… 

1.6. Okulunuzun bulunduğu il : ……………………………………………….….…….. 

1.7. Öğrenim gördüğünüz sınıf 

 a (  ) 12. sınıf 

 b (  ) 11. sınıf 

1.4. Öğrenim gördüğünüz meslek alanı?  

a ( ) Ahşap Teknolojisi j ( ) Makine Teknolojisi 
b ( ) Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi k ( ) Elektrik – Elektronik Teknolojisi 

c ( ) Bahçecilik l ( ) Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi 

d ( ) Bilişim Teknolojisi m ( ) Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 

e ( ) Biyomedikal Cihaz Teknolojileri n ( ) Radyo - Televizyon 

f ( ) İnşaat Teknolojileri o ( ) Raylı Sistemler Teknolojisi 

g ( ) Denizcilik p ( ) Matbaa 

h ( ) Tekstil Teknolojisi r ( ) Kimya ve İşletme 

ı ( ) Metal Teknolojisi s ( ) Diğer ………………………………. 
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BÖLÜM – II 

 

MESLEKİ YETERLİKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

 

Açıklama: Okullarda edindiğiniz ve tabloda belirtilen yeterliklerinizin beceri 

eğitimi yapmış olduğunuz işletmedeki görevleri yerine getirmenizde ne derece yeterli 

olduğuna ilişkin 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 
 

YETERLİKLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ç

a 
K
ıs

m
e

n 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.1. Mesleki bilgileriniz  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2. 
Atölye ve laboratuarda edinilen mesleki 

becerileriniz  
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3. Mesleki tutum ve alışkanlıklarınız  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.4. İnsan ilişkileri ve iletişim becerileriniz  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.5. Bilgisayar kullanımı bilgileriniz  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.6. İş ortamına uyum sağlama becerilerininiz  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.7. Takım ruhu ve ekip çalışmasına yatkınlığınız (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

2.8. Atölye ve meslek dersi öğretmenleriniz ders anlatımında teknolojik araç 

gereçlerden (görsel materyallerden) ne sıklıkta yararlanmaktadır? 

a (  ) Çok b (  ) Oldukça c (  ) Kısmen d (  ) Çok az e (  ) Hiç 

2.9. Atölye ve meslek dersi öğretmenleriniz konu anlatımında mesleğinizle ilgili yeni 

gelişmelerden örnekler vermeyi ne sıklıkta gerçekleştirmektedir? 

a (  ) Çok b (  ) Oldukça c (  ) Kısmen d (  ) Çok az e (  ) Hiç 
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BÖLÜM – III 

 

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

 

Bu anket formunda yer almayan ancak, meslek dersi öğretmenlerinin yeterliliklerinin iş 

piyasasının şartlarına uygunluğuna ilişkin görüş ve önerileriniz varsa lütfen yazınız. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………… 
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EK – 4 

USTA ÖĞRETİCİ ANKETİ 

 

Sayın Usta Öğretici, 

Başkanlığımızca yapılan bu araştırma ile Erkek Teknik Öğretimi Genel 

Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan, 

meslek dersi öğretmenlerinin yeterliklerinin iş piyasasının şartlarına uygunluğunun 

genel bir değerlendirmesi yapılarak öğretmen yeterliklerinin güçlü ve zayıf yönlerini 

ortaya çıkarmak hedeflenmektedir. 

Ankette belirteceğiniz görüşler ve yapacağınız değerlendirmeler araştırmamıza 

büyük katkılar sağlayacaktır.  

 Araştırmaya yapacağınız katkılar için teşekkür ederiz. 

 

                                                          MEB 

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı  
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BÖLÜM - I 

 

KİŞİSEL BİLGİLER 

1.1. İşletmenizin bulunduğu il: ………………………………………………………….. 

1.2. İşletmenizin yasal statüsü nedir? 

    a.(  ) Kamu sektörü 

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

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

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

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

 

1.3. İşletmedeki göreviniz nedir? 

    a.(  ) İşletme yöneticisi 

    b.(  ) Bölüm şefi/Atölye şefi 

    c.(  ) İnsan kaynakları müdürü 

    d.(  ) Eğitim birimi sorumlusu 

   e.(  ) Usta öğretici  

   f.(  ) Diğer ( Lütfen belirtiniz) …………………….……….. 

 

1.4. İşletmenizin üretim yaptığı meslek alanı nedir? 

a ( ) Ahşap Teknolojisi j ( ) Makine Teknolojisi 

b ( ) Ayakkabı ve Saraciye 

Teknolojisi 

k ( ) Elektrik – Elektronik Teknolojisi 

c ( ) Bahçecilik l ( ) Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi 

d ( ) Bilişim Teknolojisi m ( ) Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 

e ( ) Biyomedikal Cihaz Teknolojileri n ( ) Radyo - Televizyon 

f ( ) İnşaat Teknolojileri o ( ) Raylı Sistemler Teknolojisi 

g ( ) Denizcilik p ( ) Matbaa 

h ( ) Tekstil Teknolojisi r ( ) Kimya ve İşletme 

ı ( ) Metal Teknolojisi s ( ) Diğer ………………………………. 

 

1.5. Mesleki eğitim hakkında ne derecede bilgi sahibisiniz? 

a (  ) Çok b (  ) Oldukça c (  ) Kısmen d (  ) Çok az e (  ) Hiç 
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BÖLÜM – II 

 

MESLEKİ YETERLİKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

Açıklama: İşletmenize koordinatörlüğe gelen meslek dersi öğretmenlerinin 

tabloda yer alan yeterliklerinin iş hayatına uygunluğuna ilişkin 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 
 

YETERLİKLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.1. 
Genel bilgileri (Genel kültür, Genel yetenek 

vb.) 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2. Mesleki bilgileri  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3. Atölye ve laboratuar becerileri (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.4. Mesleki tutum ve alışkanlıkları (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.5. Yabancı dil bilgileri (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.6. İnsan ilişkileri ve iletişim becerileri (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.7. Bilgisayar kullanımı becerileri (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.8. İş ortamına uyum sağlama becerileri (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.9. Takım ruhu ve ekip çalışmasına yatkınlıkları (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.10. Organizasyon ve yönlendirme becerileri (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

2.11. İşyerinizde beceri eğitimine gelen öğrencilere, meslekleri ile ilgili beceri 

eğitimlerini  yapabilme fırsatını ne derecede verebiliyorsunuz? 

a (  ) Çok b (  ) Oldukça c (  ) Kısmen d (  ) Çok az e (  ) Hiç 

2.12. Genel bir değerlendirme yapacak olursanız; atölye ve meslek dersi öğretmenlerini  

          öğrencileri iş hayatına hazırlamada ne derece yeterli bulmaktasınız? 

a (  ) Çok b (  ) Oldukça c (  ) Kısmen d (  ) Çok az e (  ) Hiç 
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BÖLÜM – III 

 

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

 

Bu anket formunda yer almayan ancak, meslek dersi öğretmenlerinin 

yeterliliklerinin iş piyasasının şartlarına uygunluğuna ilişkin görüş ve önerileriniz varsa 

lütfen yazınız. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………. 
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EK – 5 

ANKET UYGULAMA YÖNERGESİ 

 

Bu araştırmanın genel amacı, Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 

Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan, meslek dersi 

öğretmenlerinin yeterliliklerinin iş piyasasının şartlarına uygunluğunun genel bir 

değerlendirmesini yapılarak, uygulamada ortaya çıkan problemlere çözüm önerileri 

geliştirmektir. 

 

Araştırmada, örneklem kapsamına alınan okullardaki atölye/bölüm şeflerine   

Form – I, Atölye/Bölüm Şefi Anketi Öğretmenlere, Form - II Öğretmen Anketi, 

öğrencilere Form – III Öğrenci Anketi ve öğrencilerin beceri eğitimi gördüğü 

işletmelerde görevli usta öğreticilere Form – 3 Usta Öğretici Anketi uygulaması 

yapılacaktır. 

 

Araştırmada anketlerin illerdeki ilgili okullara gönderilerek uygulanmasından ve 

sonuçlarının Başkanlığımıza gönderilmesinden birinci derecede il milli eğitim 

müdürlükleri sorumludur. Anketlerin okullarda uygulanmasından ve sonuçlarının il 

milli eğitim müdürlüklerine teslim edilmesinden ise araştırma kapsamına alınan okul 

müdürleri sorumludur. 

 

Anket Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar: 

1. Milli eğitim müdürlükleri Ek – 2 de belirtilen sayıda okulu araştırma 

kapsamına seçeceklerdir. 

2. EARGED tarafından il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen Ek – 1 deki 

anket formları, araştırma kapsamına alınan okul müdürlüklerine çoğaltılarak 

uygulanmak üzere teslim edilecektir.  

3. 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 çoğaltarak katlayacaklardır. 
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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. 

4. İl milli eğitim müdürlükleri okullardan gelen anket formları ve tutanakları 

belirtilen tarihte Başkanlığımıza ulaşmasını sağlayacaklardır. 

 

UYGULANACAK ANKET SAYILARI TESPİT YÖNTEMİ 

 

ANKET UYGULANACAK 

HEDEF KİTLE 

ANKET TÜRÜ VE SAYISI 

Bölüm/Atölye şefleri 

Atölye/Bölüm Şefi Anketi: Araştırma kapsamına 

alınan okullardaki her meslek dalı için görevli Bölüm 

ve Atölye şeflerinin tamamına uygulanacaktır.  

Meslek dersi öğretmenleri 

Öğretmen Anketi: Örneklem tablosunda yer alan 

sayıda öğretmen anketi, Tabloda belirtilen sayıdaki 

kurumların öğretimi yapılan meslek dallarına eşit 

olarak dağıtılarak uygulanacaktır. 

İşletmelerde beceri eğitimi 

gören son sınıf öğrencileri  

Öğrenci Anketi: Örneklem tablosunda yer alan sayıda 

öğrenci anketi, Tabloda belirtilen sayıdaki kurumların 

son sınıfında öğrenim gören ve işletmelerde beceri 

eğiti alan öğrencilere öğretimi yapılan meslek 

dallarına göre eşit olarak dağıtılarak uygulanacaktır. 

Öğrencilerin beceri eğitimi 

gördüğü işletmelerdeki usta 

öğreticiler 

Usta Öğretici Anketi: Araştırma kapsamına alınan 

okullarda işletmede beceri eğitimi yapılan her meslek 

dalı için 2 adet işletmede usta öğreticiye anket 

uygulaması yapılacaktır. 
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EK – 6 

 ANOVA 
 

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between 
Groups 16,001 2 8,000 20,453 ,000

Within Groups 506,169 1294 ,391    

s2.1 

Total 522,170 1296     
Between 
Groups 13,279 2 6,639 16,495 ,000

Within Groups 520,837 1294 ,403    

s2.2 

Total 534,116 1296     
Between 
Groups 7,001 2 3,501 7,439 ,001

Within Groups 608,498 1293 ,471    

s2.3 

Total 615,499 1295     
Between 
Groups 19,128 2 9,564 20,000 ,000

Within Groups 617,817 1292 ,478    

s2.4 

Total 636,945 1294     
Between 
Groups 29,704 2 14,852 15,878 ,000

Within Groups 1195,394 1278 ,935    

s2.5 

Total 1225,098 1280     
Between 
Groups 25,195 2 12,598 24,704 ,000

Within Groups 659,360 1293 ,510    

s2.6 

Total 684,556 1295     
Between 
Groups 9,686 2 4,843 6,436 ,002

Within Groups 972,925 1293 ,752    

s2.7 

Total 982,610 1295     
Between 
Groups 18,886 2 9,443 19,559 ,000

Within Groups 624,274 1293 ,483    

s2.8 

Total 643,160 1295     
Between 
Groups 34,058 2 17,029 29,187 ,000

Within Groups 754,993 1294 ,583    

s2.9 

Total 789,052 1296     
Between 
Groups 30,497 2 15,249 25,331 ,000

Within Groups 778,354 1293 ,602    

s2.10 

Total 808,851 1295     
 

 

 



 

91 

Multiple Comparisons 
Scheffe  

 (I) Gruplar (J) Gruplar 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig. 
95% Confidence 

Interval 

            
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

s2.1 Ogretmen Sef ,077 ,041 ,165 -,02 ,18
    Usta_Ogretici -,223(*) ,044 ,000 -,33 -,11
  Sef Ogretmen -,077 ,041 ,165 -,18 ,02
    Usta_Ogretici -,300(*) ,048 ,000 -,42 -,18
  Usta_Ogretici Ogretmen ,223(*) ,044 ,000 ,11 ,33
    Sef ,300(*) ,048 ,000 ,18 ,42
s2.2 Ogretmen Sef ,081 ,041 ,144 -,02 ,18
    Usta_Ogretici -,195(*) ,045 ,000 -,31 -,09
  Sef Ogretmen -,081 ,041 ,144 -,18 ,02
    Usta_Ogretici -,276(*) ,049 ,000 -,40 -,16
  Usta_Ogretici Ogretmen ,195(*) ,045 ,000 ,09 ,31
    Sef ,276(*) ,049 ,000 ,16 ,40
s2.3 Ogretmen Sef ,108 ,044 ,053 ,00 ,22
    Usta_Ogretici -,094 ,049 ,154 -,21 ,03
  Sef Ogretmen -,108 ,044 ,053 -,22 ,00
    Usta_Ogretici -,202(*) ,053 ,001 -,33 -,07
  Usta_Ogretici Ogretmen ,094 ,049 ,154 -,03 ,21
    Sef ,202(*) ,053 ,001 ,07 ,33
s2.4 Ogretmen Sef ,158(*) ,045 ,002 ,05 ,27
    Usta_Ogretici -,180(*) ,049 ,001 -,30 -,06
  Sef Ogretmen -,158(*) ,045 ,002 -,27 -,05
    Usta_Ogretici -,338(*) ,053 ,000 -,47 -,21
  Usta_Ogretici Ogretmen ,180(*) ,049 ,001 ,06 ,30
    Sef ,338(*) ,053 ,000 ,21 ,47
s2.5 Ogretmen Sef ,179(*) ,063 ,017 ,03 ,33
    Usta_Ogretici -,248(*) ,070 ,002 -,42 -,08
  Sef Ogretmen -,179(*) ,063 ,017 -,33 -,03
    Usta_Ogretici -,427(*) ,076 ,000 -,61 -,24
  Usta_Ogretici Ogretmen ,248(*) ,070 ,002 ,08 ,42
    Sef ,427(*) ,076 ,000 ,24 ,61
s2.6 Ogretmen Sef ,146(*) ,046 ,007 ,03 ,26
    Usta_Ogretici -,240(*) ,051 ,000 -,36 -,12
  Sef Ogretmen -,146(*) ,046 ,007 -,26 -,03
    Usta_Ogretici -,386(*) ,055 ,000 -,52 -,25
  Usta_Ogretici Ogretmen ,240(*) ,051 ,000 ,12 ,36
    Sef ,386(*) ,055 ,000 ,25 ,52
s2.7 Ogretmen Sef ,074 ,056 ,422 -,06 ,21
    Usta_Ogretici -,163(*) ,061 ,030 -,31 -,01
  Sef Ogretmen -,074 ,056 ,422 -,21 ,06
    Usta_Ogretici -,237(*) ,067 ,002 -,40 -,07
  Usta_Ogretici Ogretmen ,163(*) ,061 ,030 ,01 ,31
    Sef ,237(*) ,067 ,002 ,07 ,40
s2.8 Ogretmen Sef ,175(*) ,045 ,001 ,06 ,29
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    Usta_Ogretici -,158(*) ,049 ,006 -,28 -,04
  Sef Ogretmen -,175(*) ,045 ,001 -,29 -,06
    Usta_Ogretici -,333(*) ,054 ,000 -,46 -,20
  Usta_Ogretici Ogretmen ,158(*) ,049 ,006 ,04 ,28
    Sef ,333(*) ,054 ,000 ,20 ,46
s2.9 Ogretmen Sef ,321(*) ,049 ,000 ,20 ,44
    Usta_Ogretici -,078 ,054 ,350 -,21 ,05
  Sef Ogretmen -,321(*) ,049 ,000 -,44 -,20
    Usta_Ogretici -,400(*) ,059 ,000 -,54 -,26
  Usta_Ogretici Ogretmen ,078 ,054 ,350 -,05 ,21
    Sef ,400(*) ,059 ,000 ,26 ,54
s2.10 Ogretmen Sef ,255(*) ,050 ,000 ,13 ,38
    Usta_Ogretici -,158(*) ,055 ,017 -,29 -,02
  Sef Ogretmen -,255(*) ,050 ,000 -,38 -,13
    Usta_Ogretici -,412(*) ,060 ,000 -,56 -,27
  Usta_Ogretici Ogretmen ,158(*) ,055 ,017 ,02 ,29
    Sef ,412(*) ,060 ,000 ,27 ,56
 
 
*  The mean difference is significant at the .05 level. 
 

 

 

 Independent Samples Test 
 

  

Levene's Test 
for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differ
ence 

Std. 
Error 

Differen
ce 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

                Lower Upper
s2.11 Equal 

variances 
assumed 

3,622 ,057 1,420 1000 ,156 ,075 ,053 -,029 ,180

  Equal 
variances 
not 
assumed 

   1,436 858,106 ,151 ,075 ,053 -,028 ,179

s2.12 Equal 
variances 
assumed 

18,62 ,000 4,547 1000 ,000 ,246 ,054 ,140 ,352

  Equal 
variances 
not 
assumed 

   4,459 774,672 ,000 ,246 ,055 ,138 ,354

 
 

 


