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S U N U Ş 
Meslekî eğitim, ferde iş hayatında geçerliliği olan bir meslek için gerekli bilgi, 

beceri ve iş alışkanlığı kazandırma ve ferdin yeteneklerini, işi bir araç olarak kullanarak 
çeşitli yönleri ile geliştirme sürecidir. 

Sürekli gelişen ve değişen dünyada, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler 
paralelinde insanların eğitim anlayışlarında ve bu anlayışa bağlı olarak eğitimden 
beklentilerinde de değişiklikler görülmektedir. İnsanın böylesine farklı beklentiler içinde 
olması ve eğitim talebinin çeşitlenmesi, eğitim sistemlerinde bu beklenti ve talepleri yerine 
getirecek değişiklikleri zorunlu kılmaktadır. Bu gereksinim, özellikle meslekî ve teknik 
eğitim alanında kendini daha çok hissettirmektedir. 

8.Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan amaçlar, ilkeler ve politikalar ile 15. ve 
16. Milli Eğitim Şuralarında alınan kararların uygulamaya konulması ve 3308 sayılı 
Mesleki Eğitim Kanunu’na göre çıkarılan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği ile bu 
yönetmelik hükümlerine dayanılarak uygulamaya konulan Mesleki ve Teknik Eğitim 
Merkezleri Genelgesi’ne göre eğitimin maliyetini azaltmak, kaynakları daha verimli 
kullanmak ve eğitimin niteliğini arttırmak amacıyla öncelikle küçük yerleşim 
birimlerindeki mevcut mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının “Mesleki ve Teknik 
Eğitim Merkezi (METEM)” adı ile 2002-2003 eğitim-öğretim yılından itibaren tek 
yönetim altında yeniden yapılandırılmıştır. 

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne, Kız Teknik Öğretim Genel 
Müdürlüğüne, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne ve Çıraklık ve Yaygın 
Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren mesleki ve teknik ortaöğretim 
kurumlarının birleştirilmesi ile oluşan Mesleki ve Teknik Eğitimi Merkezleri’nin 
(METEM) öncesi ve sonrası kurumsal, sosyal etkililiğini ve maliyet analizinin 
değerlendirilmesi için “Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) Olarak 
Yapılandırılan Ortaöğretim Kurumlarının Değerlendirilmesi Araştırması” 
yapılmıştır. 

Araştırmada, mesleki ve teknik eğitime dünyada verilen önemin ışığında, 
yurdumuzdaki uygulamalarının genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Çıkan sonuçların 
Türk mesleki ve teknik eğitim sistemine yararlı olması ve gelişmesine katkı sağlaması 
dileği ile araştırmanın tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. 

 

İbrahim DEMİRER 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanı 
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Ö N S Ö Z 

Günümüzde kıt kaynakların etkin kullanımı sorunu, her alanda olduğu gibi, 

kamu kesiminde kullanılan kaynaklar açısından da çok önem kazanmıştır. Kamu 

kesiminde kararlar alınırken, alternatiflerin belirlenmesine yarayan ölçütlerin 

geliştirilmesi, sayısal analizlerin uygulanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Ülkemizde hızlı nüfus artışı, eğitim için ayrılan kaynakların sınırlılığı, 

okullaşma oranlarının düşüklüğü, ulusal rekabet ortamında ulusun eğitim düzeyinin 

yükseltilmesinin gerekliliği ve kaynak kullanımında etkinliğin yükseltilmesinde özel 

bir dikkat gösterilmesini zorunlu hale getirmektedir. Nüfusu az olan yerleşim 

birimlerinde, program alanlarına göre açılan orta öğretim kurumlarının yeterli 

sayıda öğrenci bulmada güçlüklerle karşılaştıkları gözlenmektedir. 

Çeşitli ülkelerde uygulanmakta olan orta öğretim sistemleri arasında anlamlı farklılıklar 

bulunmaktadır. Ülkeler, ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik değişmelere göre eğitim 

sistemlerini geliştirme çabası içerisindedir. Ülkemizde orta öğretim kurumları, program alanları 

esas alınarak biçimlendirilmiştir. Cumhuriyet dönemi, Türk Millî Eğitiminde nicelik ve nitelik 

yönünden önemli gelişmeler sağlamıştır. Nüfus artışı, okullaşma oranlarının yükselmesi, hızlı 

kentleşme vb. diğer nedenlere dayalı olarak Türk Eğitim Sisteminin hizmet sunduğu hedef kitle 

hızla büyümüştür. Eğitim için ayrılabilen kaynaklar, toplumumuzun eğitim talebini nitelik ve 

nicelik yönünden karşılayabilecek düzeyde değildir. Türkiye’de kamusal eğitim harcamalarının 

millî gelire oranı OECD ortalamasının altında bulunmaktadır. Türkiye nüfusunun niteliğinin 

yükseltilmesi için diğer önlemlerle birlikte eğitime ayrılan kaynakların artırılmasına ve kaynak 

kullanımında verimliliğin yükseltilmesine gereksinim vardır. Millî Eğitim Bakanlığı okul ve kurum 

çeşitliliğini azaltarak mevcut kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, eğitim 

maliyetini azaltmak ve en az kaynak kullanarak en çok yarar sağlamak ve eğitimin kalitesini çağdaş 

standartlara ulaştırmak amacıyla, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim 

Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Çıraklık ve Yaygın Eğitim 

Genel Müdürlüklerine bağlı olarak faaliyet gösteren 226 mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu, 

çok program-tek yönetim ilkesine uygun olarak 2002–2003 öğretim yılından itibaren 91 Mesleki ve 

Teknik Eğitim Merkezi (METEM) kurulmuş sonra bunlardan bazılarında eski uygulamaya 

dönülmüş ve 86 METEM kalmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı, bu tür gerekliliklerden doğan Mesleki ve Teknik 

Eğitim Merkezi Uygulaması’nın kurumsal, sosyal etki ve fayda maliyet analizine 

temel oluşturabilmek amacıyla bir çalışma yapılmasını gerekli görmüştür. Bu 

araştırma ile; 
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METEM’lerin Maliyet-Fayda Analizi: Araştırmanın fayda – maliyet analizi boyutunda; 

METEM uygulamasının hem bireysel hem de sosyal boyutta maliyet ve yararları (getirileri) ortaya 

konulmaya, METEM’lere ayrılan kaynakların verimli kullanılıp kullanılmadığı, METEM’lerin 

etkililiklerinin belirlenmesi, 

METEM’lerin Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi: METEM’lerin sosyal etkilerini 

değerlendirmesi boyutunda, sosyal etki göstergesi olarak projenin ve temel bileşenlerinin, ilgili 

gruplar – eğitimin paydaşları üzerindeki sosyal (olumlu ve olumsuz) etkilerinin belirlenmesi, 

METEM’lerin Kurumsal Değerlendirmesi: METEM’lerin kurumsal 

değerlendirmesi boyutunda, okullarda etkili bir eğitim ve öğretim hizmetinin 

verilmesi için gerekli olan eğitsel alanlar ile eğitime yardımcı alanların nicelik ve 

nitelik açısından değerlendirilmesi, amaçlanmıştır.  

Yukarıda açıklanan üç aşamanın dışında, METEM uygulamasına geçilmesi ve 

geçildikten sonraki süreçte ortaya çıkan gelişme ve sorunlar da belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bunlar arasında, okulların METEM’e dönüştürülmesi ile ilgili 

Genelgenin hükümlerine uyulma durumunun saptanması da yer almaktadır. 

 Araştırmanın gerçekleştirilmesinde pek çok kuruluş, grup ve insanın emeği ve katkısı 

olmuştur. Başta Okul, Eğitim Yöneticileri ve Deneticileri, Araştırma ve Geliştirme Derneği 

(EYED-DER) ekibindeki meslektaş ve arkadaşlarımıza, araştırmanın her aşamasında destek ve 

yakınlık gördüğümüz Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne, Kız 

Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne, Ticaret ve Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğüne, Çıraklık ve 

Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığına teşekkür 

ediyoruz. Ayrıca araştırmada anket ve görüşme yoluyla veri toplanan Mesleki ve Teknik Eğitim 

Merkezi (METEM) yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler ile işletme sahipleri ve velilere yardım 

ve katkıları için ayrı ayrı şükranlarımızı sunarız. 

 

Okul, Eğitim Yöneticileri ve Deneticileri 

Araştırma ve Geliştirme Derneği 

(EYED-DER) 

 

Aralık – 2006 / ANKARA 
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Ö Z E T 
METEM’lerin değerlendirilmesi araştırması dört genel başlık altında gerçekleştirilmiştir. 

Bu başlıklar METEM’lerle ilgili genel görüşler, kurumsal değerlendirme, sosyal etki 

değerlendirmesi ve METEM’lerde maliyetler ve yararlarıdır.  

METEM’lerle ilgili genel görüşler başlığı altında hedef gruplardan anketler ve görüşmeler 

yoluyla elde edilmiş olan görüşlere yer verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, hedef grupların 

genel olarak METEM uygulamasının doğru bir uygulama olduğunu belirttikleri görülmektedir. 

Ancak bu uygulamaya geçilmeden önce, bu uygulamadan etkilenecek olan grupların görüşlerinin 

alınmadığı ve uygulama yapılacak yerler ile ilgili çevre ve nüfus analizlerinin yapılmadığı 

belirlenmiştir.  Uygulamadaki en büyük problemin ise fizikî altyapıdan kaynaklanan eksiklikler 

olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra örgün ve yaygın eğitimin bir arada olmasından kaynaklanan 

bazı sorunlar olduğu da belirlenmiştir. Bu eksikliklere rağmen METEM uygulamasının, 

kaynakların etkili kullanımı ve tasarruf edilmesi, personel tasarrufu sağlaması ve Mesleki eğitimi 

derli toplu bir hale getirmesi gibi güçlü yanları olduğu da belirlenmiştir. 

İkinci başlık olan kurumsal değerlendirme ile ilgili bulgular özetle şöyledir. METEM’ler ve 

METEM’leri oluşturan meslek okulları fiziksel durum ve insangücü yönünden değerlendirildiğinde 

şunlar söylenebilir. METEM’ler derslik ve uyguladıkları programlar için gerekli olan atölye, 

laboratuvar gibi eğitsel alanlara büyük ölçüde sahip bulunmakta olup, sahip olunan bu mekânlar, 

beklentilerini genelde orta ve üzerinde karşılamaktadır. Bu alanlardan kullanılmayanların sayısı ise 

oldukça az olup tamamına yakını kullanılmaktadır.  

METEM’ler müdür, müdür yardımcısı, öğretmenler ve diğer personel için gerekli olan 

odalara ya da yönetsel alanlara yeterli düzeyde sahip bulunmaktadırlar.  

METEM’ler çok amaçlı salon, kitaplık, depo, ambar, arşiv, bahçe, personel ve öğrenci 

tuvaleti gibi destek alanlarına yeterince sahip olsalar da, hangi programlar uygulanırsa uygulansın 

tüm METEM’ler için gerekli olan spor salonu, rehberlik odası, araç odası, banyo-duş, revir, kantin 

ve kafeterya gibi alanlar, bu kurumların önemli bir bölümünde yeterince bulunmamaktadır. Bu 

alanlardan örneğin spor salonuna METEM’lerin % 90’ının, kantin ve kafeteryaya % 50’sinin sahip 

olmaması önemli bir eksikliktir.  

METEM’lerin ısınma, aydınlanma ve su gibi temel ihtiyaçları orta ve yüksek düzeyde 

karşılansa ve bu konuda önemli bir sorunları bulunmasa da, ilk yardım dolabı gibi özellikle 

Mesleki eğitim veren kurumlar için daha çok gerekli olan araçların, ihtiyacı orta düzeyde 

karşılaması önemli bir eksiklik olarak görülmelidir.  

METEM’lerin bilgisayar, bilgisayar yazıcısı, fotokopi ve projeksiyon makinesi, tepegöz  

gibi diğer araçlara, ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak kadar sahip oldukları görülmüştür.  
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Ayrıca yukarıda açıklanan sonuçlara götüren ve anketlerle toplanan sayısal veriler dışında, 

METEM yönetici ve öğretmenlerine METEM’lerin fiziksel alan ve kullanımına ilişkin sorular da 

yöneltilerek bu konudaki görüşleri alınmıştır. Bu görüşlerin sayısal verilerden çıkarılan sonuçlarla 

örtüştüğü ve birbirini desteklediği görülmektedir. 

METEM yöneticisi ve öğretmenlerinin yarısından fazlası, METEM uygulaması ile birlikte 

okulların fiziksel alanları ile donanımlarının kullanımında artma olduğunu, okul bina ve 

donanımlarının daha verimli kullanıldığını belirtmişlerdir. Bu görüşe ilçe millî eğitim müdür ve 

şube müdürleri de katılmaktadır.  

METEM yöneticisi ve öğretmenlerinin yaklaşık üçte ikisi “derslik, atölye, laboratuvar gibi 

öğretim mekânlarının alan/dal ve derslerin özelliklerine göre kurulmuş olduğu” görüşüne 

katılmaktadırlar. Ancak METEM yöneticilerinin bu görüşlere katılma oranı öğretmenlere göre 

biraz daha yüksektir. 

METEM yöneticisi ve öğretmenlerinin yaklaşık üçte ikisi atölye ve laboratuvarlarda 

eğitim-öğretim için yeterli sarf malzemeleri bulunduğu görüşüne katılırken, atölye ve 

laboratuvarlarda ilk yardım malzemelerinin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir.  

Okul binası ve eklerinin depreme ve doğal afetlere dayanıklılığı konusunda ise, METEM 

yöneticisi ve öğretmenlerinin yaklaşık üçte ikisi olumsuz görüş bildirmişlerdir.  

METEM’lerin fizikî yapısının özel eğitim gerektiren öğrenciler için uygun olup olmadığı 

konusunda görüş bildiren yönetici ve öğretmenlerde ise bu olumsuzluk oranı dörtte üçtür.  

Yukarıda yer alan METEM özelliklerinden bazılarına ilişkin olarak öğrenci görüşlerine de 

başvurulmuştur. Öğrencilerin görüşleri yönetici ve öğretmen görüşlerine paralel görüşler ise de bu 

görüşlerdeki olumsuzluk oranı biraz daha yüksektir.  

METEM’lerin kurumsal değerlendirmesinde, bu oluşumun amacına ne ölçüde hizmet 

ettiğini belirleyebilmek amacıyla METEM’ler METEM olmadan önceki ve METEM olduktan 

sonraki durumları yönünden karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmiş ve şu sonuçlar ortaya 

çıkmıştır.  

Oluşum sonrası derslik, sınıf,  laboratuvar, kütüphane ve spor salonu sayısında, sınıf ve 

atölyelerin toplam alanında doğal olarak bir azalma olmuştur, fakat daha sonraki yıllarda artan 

öğrenci sayısına paralel olarak artmaya başlamıştır.  METEM oluşumundan sonra bilgisayar 

sayısında önemli bir artış sağlanmıştır.  

METEM oluşumunun sağladığı en büyük tasarruf insan gücü kaynağı yönünden olmuştur. 

Bu kapsamda müdür, müdür yardımcısı, memur ve hizmetli sayısında METEM oluşumundan sonra 

bir azalma olmuş fakat öğretmen sayısında daha sonraki yıllarda artış görülmüştür.  
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Kız ve erkek öğrenci sayısında ise METEM oluşumundan sonra bazılarınca iddia edildiği 

gibi bir azalma olmamış, aksine artış gözlenmiştir.  

Araştırmadaki bir diğer alt bölüm olan soysal etki değerlendirmesi bölümündeki bulgular 

hem anketler hem de görüşme kayıtları ile elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, 

METEM’lerde uygulanan eğitim programlarının çağın gereklerine, öğrencilerin gereksinimlerine 

ve çevrenin gereksinimlerine göre hazırlanmadığı belirlenmiştir. Ancak az da olsa güncel 

gelişmelere yer verildiği belirlenmiştir. METEM’lerde sunulan rehberlik hizmetlerinin yeterli 

olmadığı; öğrencilerin, iş hayatının gereksinimleri doğrultusunda mesleki eğitim programlarına 

yönlendirilemediği; ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak hayata, yüksek öğrenime, istihdama 

hazırlanamadığı ve METEM uygulamasının da bu konularda bir değişime yol açmadığı 

belirlenmiştir. Öğretmenlerin derslerde etkili öğretim yöntemleri kullanmadıkları ve öğrencilerin 

etkinliklere katılımına fırsat verilemediği de saptanmıştır. Öğrencilerin meslekleriyle ilgili bilgi, 

beceri ve tutum kazanmalarına önem verilmediği de belirlenen sonuçlar arasındadır. METEM 

uygulamasının kız ve erkek öğrencilerin oranında bir değişime yol açmadığı da görülmüştür. 

METEM’lerde güncelliğini yitirmiş bazı programlar olduğu ve bunların bazılarının teknolojik 

gelişmeye paralel olarak modernize edilmesi gerektiği belirlenmiştir. METEM’lerde açılması 

gereken bazı bölümler de olduğu ancak bunların açılmasında yerel şartların göz önünde 

bulundurulması gerektiği belirtilmiştir. Velilerin METEM’lerde verilen eğitimden memnun 

oldukları, çocuklarını meslek edinmeleri için METEM’lere gönderdikleri, mezun olunca iş bulma 

şansı konusunda da şanslı oldukları yönünde görüş belirttikleri belirlenmiştir. METEM 

uygulamasının, çalışanlar arasındaki iletişim ve işbirliğini, çalışanların işten elde ettikleri doyumu 

değiştirmediği saptanmıştır. METEM’lerdeki öğrencilerin öğrenme isteklerinin, okula karşı 

ilgilerinin ve akademik başarılarının düşük olduğu ve METEM uygulamasının bunlarda da bir 

değişime yol açmadığı belirlenmiştir.  

Elde edilen diğer sonuçlar şöyledir:  

• Üniversitede bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenci sayısı fazla değildir,  

• Üniversitede bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenci sayısında bir değişim 

olmamıştır,  

• METEM uygulaması mezunların istihdamında bir değişime yol açmamıştır,  

• METEM uygulaması öğrencilere toplumda duyulan güveni değiştirmemiştir,  

• METEM uygulaması öğrencilerin mesleki eğitim alanında yetiştirilmesinde bir 

değişme oluşturmamıştır,  

• METEM’ler mesleki eğitim alanında başarılıdır,  

• Öğrencilere iş deneyimi kazandırmak için eğitim süreci içerisinde üretim yapılması 

konusunda bir değişme olmamıştır,  
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• METEM’ler genellikle sanayinin istediği nitelikte eleman yetiştirebilmektedir,  

• METEM uygulamasına geçilmesi sanayi-okul işbirliğini değiştirmemiştir, eğitimin 

çalışma yaşamı ile bağlantısında bir değişme olmamıştır,  

• METEM’lerin çevredeki kuruluşların istediği nitelikte eleman yetiştirmesinde bir 

değişme olmamıştır,  

• METEM’lerin ara kademe işgücü açığının giderilmesine katkısında bir değişme 

olmamıştır,  

• Toplumun METEM’lerden olan beklentilerinde bir değişme olmamıştır,  

• METEM uygulaması ile birlikte mesleki ve teknik eğitime olan ilgide değişme 

olmamıştır,  

• METEM’lerin etkinliklerine velilerin katılımında bir değişme olmamıştır,  

• Velilerin, METEM yönetiminin talep ettiği konulardaki desteğinde değişme 

olmamıştır,  

• Veli şikâyetlerinde bir değişme olmamıştır,  

• METEM uygulaması ile birlikte yöneticilerin görev ve sorumluluklarında büyük 

oranda artış olmuştur,  

• METEM uygulaması ile birlikte yatılılık gereksiniminde az da olsa artış olmuştur,  

• METEM uygulaması ile birlikte düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerin sayısında 

biraz artış olmuştur.  

Bu boyutta elde edilen bulgulara göre öneriler geliştirilmiştir.  

Bu araştırmanın alt problemlerinden birisi de METEM’lerin maliyet-fayda analizinin 

yapılmamış olmasıdır. METEM’lerin maliyet-fayda analizi boyutunda aşağıdaki değişkenlere 

ilişkin veriler toplanmış, hesaplamalar yapılmıştır:  Toplumsal maliyetler, METEM’lerin kişisel 

maliyeti, METEM’lerin cari, yatırım ve toplam maliyetleri, sabit fiyatlarla maliyetler ve zamansal 

gelişimi, METEM’lerin öğrenci başına ortalama (birim) maliyetleri, METEM’lerde öğretmen 

maliyetleri, METEM’lerde okul binası maliyetleri, METEM’ler kurulmadan önceki ve kurulduktan 

sonraki öğretimin maliyetleri, METEM’lerin maliyet-yarar çözümlemesi.   

Veriler, yazılı kaynaklardan ve alandan olmak üzere iki yoldan sağlanmıştır. 

METEM’lerde 2000–2004 döneminde yapılan harcamalarla ilgili verileri derlemek amacıyla tüm 

METEM yöneticilerine gönderilmiş olan bilgi toplama aracından 68’i dönmüş,  4’ündeki veriler 

sağlıklı olmadığı için değerlendirilmemiştir.  Öğrencilerin kişisel maliyetleri de 4761 öğrenciye 

gönderilen bilgi toplama aracından derlenmiştir. Bu verilerden METEM’lerin toplam, öğrenci 

başına ortalama cari maliyetler ve öğretmen maliyetleri ile devlet harcamaları içindeki oranları, 

öğrenci başına ortalama toplumsal maliyet, kişisel maliyet, öğretmen maliyetleri hesaplanmıştır. 
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Harcamalar 2004 yılı sabit fiyatlarına dönüştürülmüştür. Öğrenci başına maliyetler METEM öncesi 

ve METEM’lerde 2000–2004 yıllarını kapsayan dönemde karşılaştırılmıştır.  

METEM’lerin toplumsal yararları, METEM yöneticileri ile İlçe Millî Eğitim Müdür/Şube 

Müdürlerinden bilgi toplama aracıyla elde edilen verilerden, öğrencilere sağladığı bireysel yararları 

da öğrencilerden bilgi toplama aracıyla sağlanan verilerden yararlanılarak belirlenmiştir. Elde 

edilen bulgulardan, METEM’lerin toplumsal ve öğrenciye (kişisel) yararlar sağladığı, bunun 

yanında bazı sınırlılıklarının da olduğu saptanmıştır. 

 METEM öğrenci maliyetlerinin hemen hemen tümü devletçe dolayısıyla toplumca 

karşılanmıştır. 2004 yılı sabit fiyatlarıyla bir öğrencinin ortalama yıllık cari maliyeti METEM 

öncesi dönemde 2000 yılında en yüksek düzeyde iken, izleyen yıllarda azalarak 2004 yılında 1.904 

YTL’ye düşmüştür. METEM’lerin tümünde öğrenim gören öğrencilerin toplam maliyeti 2001–

2002 öğretim yılında 60.440.780 YTL,  2002–2003 öğretim yılında 64.794.555 YTL, 2003–2004 

öğretim yılında da 74.918.992 YTL olarak gerçekleşmiştir. Dört yıllık bir program ya da 

METEM’den mezun olan bir öğrencinin toplumsal cari maliyeti 7.652 YTL,  toplam maliyeti 7.876 

YTL’dir. 2004 yılında bir öğrencinin yıllık maliyetinin en düşük Tekirdağ Çerkezköy METEM’de 

(426 YTL), en yüksek ise Malatya Hekimhan’da (20.435 YTL), ortalama olarak da 1.927 YTL 

olarak gerçekleşmiştir.  2000 yılı ile 2004 yılı karşılaştırıldığında 34 METEM’de öğrenci başına 

yıllık cari maliyet azalmış, 30 METEM’de ise yükselmiştir. 2004 yılı sabit fiyatlarıyla 2000 yılında 

METEM öğretmen maliyeti 33.218.501 YTL iken, 2004 yılında 39.845.561 YTL’ye yükselmiştir. 

METEM öğrencilerinin 4 yıllık bir okulda öğrenim görmesi dolayısıyla kişisel maliyeti 18.208 

YTL’dir. 

METEM’lerin etkililiği konusunda da METEM’lerin toplam öğrenci sayıları, METEM 

olduktan sonra artmıştır. 2004–2005 öğretim yılında METEM kız öğrenci sayısı en yüksek 

düzeyine ulaşmıştır. METEM’lerin etkililiği ve özellikle iç verimliliği konusunda analiz yapmak 

amacıyla oluşturulmuş olan bilgi toplama aracında istenen (öğrencilerin akışı; sınıf geçme, sınıfta 

kalma, METEM’den ayrılma, mezun olmaya yönelik) veriler sağlanamadığı için, öğrenci akış 

modeli hazırlanamamış, öğrenci yıl verimliliği ve maliyet artış katsayısı hesaplanamamıştır. 

METEM’lerde yönetici sayılarının azalması, daha az sayıda kişinin yöneticilik yapmasına, 

dolayısıyla o kadar kişinin öğretmenlik görevini sürdürmesini sağlamıştır. Öğretmen sayıları 2003–

2004 öğretim yılında diğer yıllara göre biraz azalmıştır. METEM öncesinde ve sonrasında bir 

öğretmene ortalama 10–11 öğrenci düşmüştür. 

Araştırmada amaçlar doğrultusunda elde edilen bulgulardan sonuçlara gidilmiş, sonuçlara 

dayalı öneriler geliştirilmiştir. 
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 1

BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Bu bölümde araştırmanın problemi tanımlanmıştır. Problem çerçevesinde kurumsal 

değerlendirme, sosyal etki değerlendirmesi ve maliyet-fayda analizi konuları hakkında bilgi 

verilmiştir. Daha sonra araştırmanın amacı ve önemi açıklanmış, araştırmanın sınırlılıkları 

belirlenmiş; araştırmada kullanılmış olan tanımlar ve kısaltmalara yer verilmiştir.   

1. 1. PROBLEM 

Her alanda hızla kalkınmakta olan ülkemizde, bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel 

olarak nitelikli iş gücü gereksinimi de giderek artmaktadır. Bu nedenle, ülkemizin geleceği 

açısından önemli olan mesleki ve teknik eğitime öncelik ve ağırlık verilmesi konusu, kalkınma 

plânlarına ve uygulama programlarına yansıtılmıştır. 

Teknolojik gelişmeler sonucu toplumun yapısında oluşan hızlı değişiklikler eğitim 

sisteminin de sürekli yenilenmesini gerektirmektedir. Özellikle mesleki ve teknik eğitime ağırlık 

verilmesi ve geliştirilmesi ülkemizin kalkınması için öncelikler arasında yer almaktadır. Öncelikle 

küçük yerleşim birimlerinde kaynakları daha etkili kullanmak, eğitim maliyetini azaltmak, mesleki 

ve teknik eğitimin daha nitelikli gerçekleşmesini sağlamak için mesleki ve teknik ortaöğretim 

kurumları, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri (METEM) adıyla bir yönetim altında yeniden 

yapılandırılmıştır.  

Yeni yapılanmanın beklenen faydayı sağlayıp sağlamadığının belirlenmesine gereksinim 

duyulmuştur. Bu nedenle meslek okullarının önceki ve sonraki durumlarının karşılaştırılarak, 

METEM yapılanmasının genel bir değerlendirmesinin yapılması gerekli görülmektedir. 

Araştırılması gereken en önemli konulardan biri, meslek okullarının METEM olmadan önceki ve 

sonraki insan ve madde kaynaklarının durumu ve bu kaynakların fayda-maliyet analizinin 

yapılarak, etkili ve verimli kullanılıp kullanılmadığının incelenmesidir. İnsan kaynakları 

kapsamında yönetici, öğretmen, öğrenci, diğer çalışanların sayıları karşılaştırılmalı, ayrıca 

öğretmenlerin öğretim saatleri incelenmelidir. Bunun yanında sınıflarda kız-erkek öğrenci 

sayılarının dengesi, öğrencilerin okula devam durumu ve derse ilgisi araştırılması gereken 

noktalardır. Madde kaynakları açısından ise, birleşmenin yapıldığı kurumun en uygun okul olup 

olmadığı, binanın fizikî donanımının, etkili biçimde kullanılıp kullanılmadığı incelenmelidir. Bu 

veriler METEM yapılanmasının etkisine ve ekonomik yararına ilişkin önemli veriler sunacaktır. 

Ayrıca fayda sahiplerinin METEM’e ilişkin görüşlerinin ve ilgilerinin değerlendirilmesi de 

gerekmektedir.  
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Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (2001–2005), ortaöğretimde mesleki ve teknik 

eğitime ağırlık verilmesi, ortaöğretimde mesleki ve teknik eğitimin payının artırılması, mesleki ve 

teknik eğitimin yaygınlaştırılmasının özendirilmesi, mesleki ve teknik eğitim programlarının 

meslek standartlarına dayalı olarak yapılandırılması ve çalışma yaşamı ile işlevsel iş birliğinin 

geliştirilmesi öngörülmüştür. 15. ve 16. Millî Eğitim Şûralarında da bu çerçevede ülke koşullarının 

gerektirdiği insan gücünün yetiştirilmesi için ortaöğretim kurumlarının, öğrencilerin % 65’ini 

mesleki ve teknik eğitime yöneltecek bir yapıya kavuşturulmasını ve insan gücü-eğitim-istihdam 

dengesi kurulmasını karara bağlamıştır. Ancak belirlenen bu hedeflere henüz ulaşılamamıştır.  

Bu hedeflerin yaşama aktarılabilmesi ve eğitime ayrılan kaynakların verimli olarak 

kullanılabilmesi için yapılan “Eğitim Planlaması”nda, ülkemizin gelecekteki ara insan gücü 

gereksinimlerinin nitelik ve nicelik açısından belirlenerek, ortaöğretim sistemi içerisinde mesleki 

ve teknik eğitim alanları ve kapasitelerinin tespiti çalışmaları başlatılmıştır.  

2547, 3308, 3797 ve 4306 Sayılı yasalarda değişiklik yapan 4702 Sayılı yasanın öngördüğü 

11 yönetmelik ile mesleki ve teknik eğitimle ilgili yürürlükte olan 20 yönetmelik “Mesleki ve 

Teknik Eğitim Yönetmeliği” adı altında tek yönetmelik olarak hazırlanmış ve 03 Temmuz 2002 

tarih ve 24804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik 

hükümlerine göre, eğitim maliyetini azaltmak, kaynakları daha verimli kullanmak ve eğitimin 

niteliğini artırmak amacıyla, öncelikle küçük yerleşim birimlerinde bulunan mesleki ve teknik 

ortaöğretim kurumlarının Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) adı ile tek yönetim altında 

yeniden yapılandırılması çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda değerlendirmeye alınan 226 okul 

ve kurumun birleştirilerek 91 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi olarak yapılandırılması uygun 

görülmüş ve 2002–2003 öğretim yılından itibaren bu uygulamaya geçilmiştir.  

Görüldüğü gibi METEM’lerin kurulması çok yenidir. Yeni de olsa METEM’lerin 

değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Sistemin amaçlarının ne kadar gerçekleştirilebildiğini,  

kaynakların ne denli verimli kullanıldığını ve eğitimin tüm paydaşlarının katılım derecesini ve 

beklentilerinin ne denli gerçekleştiğini saptamak için değerlendirme zorunlu görülmektedir. 

METEM’lerin değerlendirilmesi araştırmasına ait şartnamenin incelenmesinden de görüleceği 

üzere üç temel boyut aşağıda tartışılmaktadır. 

1. 1. 1. Kurumsal Değerlendirme 

Kurumsal değerlendirme, bir projenin, kurumsal yenilik ve katılım amaçlarına ne kadar 

ulaştığının, proje hedeflerine ne ölçüde katkıda bulunduğunun, proje değerlendirme araştırması 

ölçütleri olan uygunluk, anlamlılık, geçerlik, güvenirlik, tarafsızlık, zamanlılık ve kullanılabilirlik 

ölçütlerine göre değerlendirilmesidir. Tanımdan kurumsal değerlendirmenin temel boyutlarını 

çıkarmak mümkündür (MEB, 2002a). 
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Kurumsal değerlendirmenin temel boyutlarından biri, bu araştırmanın konusu olan 

örgütlerin ve METEM’lerin fiziksel yönden değerlendirilmesidir. Fiziksel değerlendirme, 

METEM’lerin okul binaları ile eklerinin (işlik, laboratuvar, çak amaçlı salon vb.) oyun alanları ile 

diğer mekânların donanımlarının nicel ve nitel değerlendirilmesidir. Okul binalarının 

değerlendirilmesinde fonksiyonellik ve estetiklik temel ölçütlerden biridir. Fonksiyonellik, ortak 

mekân ve koridorların etkin bir şekilde tasarlanmış olması, mevcut ve gelecek ortaya çıkabilecek 

gereksinimlerinin, yeni düzenlemelere cevap verebilir esneklikte olmasıdır. Estetiklik ise bina ve 

eklerinin rahat bir öğrenme ortamı sağlayacak niteliklere sahip olma derecesidir. Okul binalarının 

değerlendirilmesinde bu iki ölçüt birlikte esas alınmaktadır. Ek mekânların yaratılmasında yapıya 

ve insana uygunluk önem taşımaktadır.  

Etkin mekânların yaratılmasında ana ölçütler arasında mekân kalitesi, aydınlatma ve 

özellikle sınıflarda yapı ile insan ilişkisinin başarılı uyumu gelmektedir. Öğrencilere rahat hareket 

etme olanağı sağlayacak büyüklükte koridor ve açık alanlar ile kullanışlı sınıflar, rahat ve sağlıklı 

öğrenme ortamları yaratılmasının gereğidir. Öğrencilerin sosyal ve psikolojik gelişmelerini 

destekleyici açık mekânların ve bahçe düzenlemelerinin yapılması da çok önemlidir. Okulların 

fiziksel yapıları kapsamında okulun tüm alanlarında öğrenci başına düşen alan, tuvaletlerin öğrenci 

sayısı yönünden yeterliliği, yönetim alanlarının durumu, binalar arası mesafe, oda ve binaların ısı, 

ışık ve havalandırma bakımlarından ulusal ve uluslar arası standartlara uygunluk derecesinin 

saptanması, bunların yörelere göre karşılaştırılması gereklidir. Fiziksel değerlendirmenin bir 

boyutu da mekânların mobilya, araç-gereç vb. donanım durumlarının betimlenmesidir.  

Kurumsal değerlendirmede ayrıca kurumsal iyileştirmenin, okullaşma oranı, okula devam, 

öğrenci başarısı, eğitimin kalitesi, öğrencinin okulda kalma süresi vb. değişkenler üzerindeki 

etkisinin değerlendirilmesi de gerekmektedir. Bu nedenle METEM’lerdeki fiziksel değişme ve 

yeniliklerin yeni kayıtlarda ve okula devamda, eğitimin paydaşlarının okuldan doyum düzeyleri 

üzerindeki etkileri ve bunların sosyo-ekonomik bölgelere göre nasıl bir değişme gösterdiğinin 

araştırılması gerekecektir.  

Kurumsal değerlendirmenin önemli bir boyutu da toplumun ilgili kesimlerinin (eğitimin 

paydaşlarının) bu kararların alınmasında ne ölçüde etkili ve kararların sonuçlarından ne derecede 

memnun olduklarının saptanmasıdır. Bu yüzden METEM’lerin geliştirilmesi çalışmalarına ilişkin 

kararların alınmasında eğitimin paydaşlarının (yani öğrenci, öğretmen, veli, müfettiş, ihtiyar heyeti, 

belediye başkanı, ticaret odası, esnaf odası temsilcileri gibi liderlerin) düşüncelerine ne derecede 

başvurulduğu, düşüncelerinin ne derecede dikkate alındığı ve paydaşların elde edilen sonuçlardan 

ne ölçüde memnun oldukları araştırılmak durumundadır.  

Ayrıca METEM uygulamasında karşılaşılan güçlük ve engeller ile olumsuz sonuçların da 

araştırılması gerekmektedir.  
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1. 1. 2. Dünyada Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemleri 

Bu bölümün amacı dünyada mesleki ve teknik eğitim sistemlerini gözden geçirmek ve bu 

sistemleri genel yaklaşım, değişme, sistem, finansman, yönetim, mesleki teknik eğitimde arayışlar 

(kurumsal büyüklük, kurumsal birleşmenin sosyal ve eğitimsel etkileri ve yönetim) açılarından 

karşılaştırmalı olarak incelemektir.  Dünyada ve Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim sistemlerinde 

ortaya çıkan sorunların karşılaştırmalı olarak incelenmesi ortak ve farklı olan sorun ve çözüm 

yöntemlerini belirlemektir.  

Dünyada birbirinden çok farklı mesleki ve teknik eğitim sistemlerine sahip ülkeler 

bulunmaktadır. Farklı ülkeler kendi koşullarına en uygun sistemi oluşturmaya ve geliştirmeye 

çabalamaktadır. Bu sistemlerin her birinin kendine özgü sorunları bulunmakla birlikte, çok başarılı 

örneklerle karşılaşıldığı gibi çok başarılı olmayan örneklerle de karşılaşılabilmektedir. Bu durum 

ülkelerin, başarılı olsa bile mesleki ve teknik eğitim sistemlerini daha da geliştirmeye çalıştıklarını 

göstermektedir.  

Toplumların ekonomik, sosyal, siyasal, teknolojik ve eğitimsel olarak hızlı dönüşümleri 

mesleki ve teknik eğitim sistemlerine bakışı ve bu sistemlerin doğasını etkilemektedir. Dünya 

Bankası ve UNESCO gibi uluslararası kuruluşlar başlangıçta mesleki eğitim sistemlerini 

desteklemişlerdir. Ancak, Dünya Bankası 1980’lerde mesleki ve teknik eğitim sistemlerinin 

finansmanından daha önceki uygulamalarına ters düşerek uzaklaşmıştır. Ekonomide üretim 

faktörlerinin mal ve hizmet üretiminde farklı bir bileşiminin kullanılması ve teknolojik gelişmeler 

hükümetleri ve özel kuruluşları mesleki ve teknik eğitim sitemlerine yönelik politikalarını 

değiştirmeye yönlendirmektedir. Mesleki ve teknik eğitim sistemleri, iş yapma biçimleri, iş 

organizasyonu mal ve hizmet üretiminde verimliliğin artmasına yol açarak ülkelere karşılaştırmalı 

olarak bir üstünlük sağlayabilmektedir. Ülkeler ve özel sektör, uluslararası piyasalarda rekabet 

gücünün üretim ve verimlilik artışlarından kaynaklandığının bilincindedirler.  Mesleki ve teknik 

eğitimin ülkeler açısından diğer bir önemi ise işsizlik ile mücadelede etkin bir rol oynamasından 

gelmektedir. 

Örgütsel açıdan mesleki ve teknik eğitim incelendiğinde dört önemli etken ortaya 

çıkmaktadır (EOP, 1994):  

1) Mesleki ve teknik eğitimin, merkezi mi yoksa yerel yönetimlerce mi kontrol edildiği,  

2) Mesleki ve teknik eğitimin yalnızca eğitim bakanlığının kontrolünde mi yoksa başka 

bakanlıkların da bu konuda görev aldıkları,  

3) Mesleki ve teknik eğitimin iş ve iş hayatı ile ilişkilerinin düzeyi, 

4) Mesleki ve teknik eğitimde yönlendirme sistemi ve statüsü ile ilgilidir. 
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AB üyesi ülkelerde çalışanlar için meslek karnesi olarak adlandırılan; bireylerin kimlik 

bilgileri, mesleki nitelikleri, iş deneyimleri, aldıkları eğitimler, diplomalar ve sertifikalar ve 

referansları da içeren birer dosya hazırlanması için çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar iş 

gücünün hareketliliğini yükseltmeye yöneliktir. Bu çerçevede gelişmiş ülkelerin mesleki ve teknik 

eğitim sistemlerinin bir sistemin temel öğeleri açısından karşılaştırmalı olarak ele alınmasında 

yarar vardır. 

1. 1. 2. 1. Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemlerinde Değişim 

Dünyada farklı ülkeler farklı düzeyde mesleki ve teknik eğitime vurgu yapmaktadırlar. Bu 

vurgunun boyutu ülkelerin tarihsel, sosyal, ekonomik ve politik tercihlerine göre biçimlenmektedir. 

Mesleki ve teknik eğitim sistemleri karşılaştırıldığında sistem açısından gelişmiş ülkeler arasında 

da önemli ölçüde farklılıklar göstermektedir. Karşılaştırmaya konu olan ülkeler, kendi devlet 

gelenekleri, örgütlenme ve önceliklerine dayalı olarak mesleki ve teknik eğitim sistemlerini 

oluşturmuşlardır. Ülkeler arası karşılaştırmalarda daha çok Avrupa Birliği, ABD, Japonya ve 

Avustralya gibi gelişmiş ülkelerin mesleki ve teknik eğitim sistemleri incelenmektedir. Diğer 

ülkelere ise, kıtalararası benzerlik ve farklılıkların ortaya konması açısından kısaca 

değinilmektedir. Avrupa Birliğinin itici gücü olarak da anılan üç büyük ekonomisi Almanya, 

Fransa ve İngiltere’dir. Bu üç ülke arasında da mesleki ve teknik eğitim sistemleri açısından önemli 

farklılıklar bulunmaktadır. Asya kıtası ele alındığında Türkiye, İsrail, Kore ve Ürdün göreli olarak 

mesleki ve teknik eğitimde kayıtlı öğrenci sayısını 1970’lerden itibaren önemli ölçüde artırmış olan 

ülkeler arasındadır (Keating, Medrich, Volkoff, ve Perry, 2002). 

Dünyada mesleki ve teknik eğitimde önemli ve bu konudaki başarılarını ürettikleri ürünün 

kalitesi ve düşük maliyetli olması gibi nedenlerle kanıtlamış bulunan iki ülke Almanya ve 

Japonya’dır. Bu iki ülkenin de bu alandaki başarılı olmasının temelinde “dual sistem” ya da 

“Alman Sistemi” olarak adlandırılan ikili sistem bulunmaktadır. Ancak, son yıllarda Almanya’da 

da mesleki ve teknik eğitim konusunda bazı sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu sorunlardan 

biri Alman sisteminin katı olması ve esnekliğe yer vermemesi, diğeri ise öğrencilerin % 60’ının 

göreli olarak erken kabul edilebilecek bir yaşta mesleklere yönlendirilmesinin uygun olup olmadığı 

konusundaki tartışmalardır (Keating ve ark., 2002). 

Bu tartışmalar sonucunda son dönemlerde dar alana odaklaşan çıraklık eğitiminde bazı 

mesleklerin birleştirilmesi sonucu daha geniş tabanlı mesleklere ve uygun eğitim programlarına 

dönüştürülmektedir.  Okul programlarında da bu gelişmelere uygun olarak başlangıçta geniş bir 

alan seçilmekte, daha sonra belirli mesleklere yoğunlaşılmaktadır.  Bunların sonucunda ise daha 

önceleri çok ayrıntılı bir biçimde tanımlanan meslek standartları sayıca azaltılarak iş gücüne belirli 

bir düzeyde esneklik ve yeniliklere uyum yeteneği kazandırılmaya çalışılmaktadır. 
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Fransa ve Almanya’da eyalet sistemi gibi federal bir yapı ile karşılaştırıldığında üniter ve 

merkeziyetçi bir devlet örgütlenmesi geliştirmiştir. Bu nedenle Fransa’nın mesleki ve teknik eğitim 

sistemi Almanya ile karşılaştırıldığında aşırı merkeziyetçi ve devletçi bir yapısı olduğu 

görülmektedir.  Fransız mesleki ve teknik eğitim sisteminin de maliyetlerin yüksekliği, sistemin 

finansmanını kimin yapacağı, diplomaların tanınması ve eğitimde fırsat eşitliği gibi konularda 

önemli sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar, devletçi ve merkeziyetçi bir örgütlenmenin ve 

devletin eğitim politikasının tek belirleyicisi olmasının sorunlarını ortaya koymaktadır. Bu 

sorunların kaynağı, devletin eğitim ile ilgili olarak yaptığı düzenlemelerin her zaman piyasada 

otomatik olarak algılanabileceği bir yapının bulunmamasıdır (Keating ve ark., 2002). 

Alman ve Fransız sistemleriyle karşılaştırıldığında farklı bir yaklaşım olan İngiliz sistemi 

daha liberal bir yaklaşımı temsil etmektedir. İngiltere mesleki ve teknik eğitim sisteminde son 

yıllarda reformlar yapmasına karşın sorunları devam etmektedir. İngiltere, Almanya ile 

karşılaştırıldığında mesleki ve teknik eğitim gönüllülük esas alınarak yürütülmektedir. İngiltere, 

Almanya ve Fransa ile karşılaştırıldığında bir orta yol olarak görülebilir. Almanya mesleki ve 

teknik eğitim sistemi açısından Fransa’nın aşırı merkezi ve devletçi sistemi  ve İngiltere’nin 

gönüllülük esasına dayalı sitemleri arasında bir yere yerleştirilebilir (Keating ve ark., 2002). 

ABD mesleki eğitiminde düşük kalite konusunda bir olumsuz üne sahiptir. Burada temel 

sorun sosyal hareketlilik ve politik kontrol konusunda uzun süren tarihsel yaklaşımdan 

kaynaklanmaktadır. ABD’nin 1990’lardan itibaren meslek eğitiminde yasalar çıkarması, hem 

federal hükümetin hem de işletmelerin daha fazla sorumluluk alarak, eğitim sisteminde akademik 

ve mesleki olarak adlandırılan ikilemden uzaklaşma çabasını göstermektedir (Crowson, Wong, 

Aypay, 2000). 

Ekonomide ve üretim sürecinin araç ve tekniklerinde değişim, mesleki ve teknik eğitimde 

değişikliklere yol açmaktadır. Bu değişimler ayrıca mesleki ve teknik eğitimde derslerin süreleri, 

içeriği, yeri ve öğretim biçimlerinde de değişime yol açmaktadır. Son dönemlerde İngiltere ve 

ABD gibi ülkelerin ekonomide uyguladığı yeni liberal (neo-liberal) politikalar bu ülkelerin 

ekonomilerinin daha hızlı büyümesine yol açmıştır. Bu durum, diğer ülkelerin mesleki ve teknik 

eğitimde değişiklikler yapma konusunda yeniden değerlendirme yapmalarına yol açmaktadır. 

Ancak, yeni liberal politikalar uygulayan İngiltere ve ABD’de artan eşitsizlikler ve sosyal dışlama 

gibi olgulara ek olarak, bilgi ve beceri temellerinde uzun dönemde sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Diğer yandan, Fransa gibi ülkelerde düzenlemeler yapmak amacıyla devlet mesleki eğitim 

sistemlerinin işleyişine müdahalelerde bulunmakta, ancak bu uygulamalar da her zaman istenen 

sonuçları vermemekte ve bazen de daha karmaşık sonuçlar doğurabilmektedir (Keating ve ark., 

2002). 
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1. 1. 2. 2. Dünyada Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması 

Bu başlık altında dünyadaki mesleki ve teknik eğitim sistemleri, sistem, finansman, 

mesleki ve teknik eğitimin statüsü ve mesleki ve teknik eğitimin yönetimi açılarından 

karşılaştırılmıştır. 

Sistem Açısından Karşılaştırma 

Almanya’nın mesleki eğitim sistemi öğretim verilen konulara göre örgütlenmiştir. Bu, 

tarihsel yönden yatay olarak konumlandırılmış ticaret-teknik, işletme, ev ekonomisi, sosyal hizmet, 

tarım, seracılık ve madencilik meslek okullarından oluşmaktadır.  Özellikle 1970’lerden bugüne 

nüfusun yoğun olduğu bölgelerde okul türleri oldukça farklılaşabilmektedir. Orta büyüklükteki 

kentlerde uzmanlaşmış (tek bir konuya odaklanmış) meslek okulları bulunmaktadır.  Daha küçük 

yerleşim yerlerinde ve kırsal kesimlerde bölge meslek okulları olarak adlandırılan ve iki ya da daha 

fazla programda eğitim veren okullar bulunmaktadır. Ayrıca, azınlık gruplarına hitap eden yerel 

meslek okulları adı verilen okullar bulunmaktadır (Arnold ve Münch, 1996). 

Almanya’da tam zamanlı meslek okulları çıraklık okulları gibi yaygın değildir.  Tam 

zamanlı meslek okulları en azından orta büyüklükteki kentlerde yer almaktadır.  Küçük yerleşim 

birimlerindeki bireyler bu okullara toplu taşım araçlarını kullanarak gidip gelmektedirler.  Bazı 

meslek okullarında öğretmen/eğitimciler için yatılı kalma olanağı vardır. Ayrıca, özürlüler için 

kırsal kesimlerde yatılı meslek okulları bulunmaktadır (Foster, 2005). 

Almanya’da meslek okulları dikey olarak genelde temel ve uzmanlaşma olarak adlandırılan 

iki bölüme ayrılmaktadır.  Birinci bölüm, okulun ilk yılını kapsamaktadır ve tam zamanlı olarak 

meslek öncesi eğitim olarak ya da “dual” sistemde yarım zamanlı olarak tamamlanabilmektedir 

(Arnold ve Münch, 1996). 

Bir okulun örgütlenmesi kent ya da kasabanın büyüklüğü gibi bazı bölgesel faktörlere 

bağlıdır. Ancak, özellikle bu yörenin ekonomik yapısı önemlidir. İşlevsel bir farklılaşma ve rollerin 

yeniden tanımlanması ortaklar olarak da adlandırılan (işletme ve meslek okulu-partner) iki kesimin 

(dual system) belirlenmesi son yıllarda daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Bu sistemde üç tür 

uygulama ortaya çıkabilir. 

1) Okul ile işletme arasındaki işbölümü işletme büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir.  

Meslek okulu büyük şirketler ile iş birliği yaparken disiplinler arası niteliklere ve genel eğitime 

odaklanır.  Ancak, küçük ölçekli işletmeler ve beceri gerektiren işletmeler ile iş birliği yaparken, 

teorik ve genel eğitim derslerine ek olarak kısmi pratik eğitim sağlar. 

2) Daha fazla teorik eğitim gerektiren makine ve elektronik teknisyenleri gibi işletmelerde 

beceri ve bilgi eğitimi gerektiren durumlar bulunmaktadır.  Bunun tersinin de söz konusu olduğu 

durumlar bulunmaktadır: Bu durumda kapsamlı teorik eğitim ve pratik eğitim meslek okullarında 

verilir. 
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3) Bazı durumlarda meslek okullarının gittikçe artan oranlarda sorumluluk aldığı ve 

işletmelerde olmayan, var olan bilgi ve becerinin korunmasının önemli olduğu durumlar 

bulunabilmektedir (Arnold ve Münch, 1996).   

Fransa mesleki ve teknik eğitim sistemi örneğinde görüldüğü gibi devletin sisteme 

müdahalesi her zaman istenen sonucu vermeyebilmektedir.  Bunun bir nedeni eğitim sistemlerinin 

bir özelliği olan, genellikle arz yerine talep tarafından yönlendirilen sistemler olmalarıdır.  Eğitim 

sistemlerinin piyasanın gereksinim duyduğu yetişmiş insan gücü gereksinimini tam olarak 

belirleyebilmesi genellikle zordur. Eğitim plânlamacıları bunu yakından bilmektedirler. Türkiye’de 

DPT’nin son kırk yılda yaptığı plânlardaki hedefler ve gerçekleşmeler incelendiğinde insan gücü 

sunumunun da (arzının) belirlenmesinde zorluklar olduğu açıkça görülmektedir (Aypay ve Işık, 

2006).  

Eğitim sistemlerinin oluşmasından bugüne geçen zaman içinde eğitim sistemleri ulus 

devletin gereksinimlerine göre biçimlendirilmiştir. Ancak, bu eğitim sistemlerini yalnızca eğitim 

hizmetini sunan tarafın etkilediği anlamına gelmemektedir. Eğitim sistemlerini ayrıca kurumsal 

yapı, işleyiş, yönetim biçimi ve finansman olanakları da etkilemektedir. Bu nedenle ülkeler 

arasında karşılaştırmalar yapılırken bu alanlarda da karşılaştırmalar yapmak, sistemler arasındaki 

fark ve benzerliklerin daha açık bir biçimde görülebilmesine olanak sağlar. Mesleki ve teknik 

eğitim sistemleri genel eğitimden; kurumsal türler, yönlendirme ya da pratik ve uygulamalı 

açılardan ve kavramsal olarak soyut öğrenmeden farklılaşmaktadır (Keating ve ark., 2002). 

Bazı ülkelerde mesleki ve teknik eğitime devlet desteği yakın zamanlara kadar yapılmaz 

iken bazılarında da sınırlı devlet desteği bulunmaktadır. Örneğin, ABD’de devletin mesleki ve 

teknik eğitime desteği diğer ülkelerle karşılaştırıldığında göreli olarak yenidir ve 1990’lı yıllarda 

başlamıştır. Buna karşın, Avustralya’da devlet desteği ve müdahalesi genellikle sınırlı olmuştur. 

Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya mesleki ve teknik eğitim sisteminin etkisi görülen Avusturya, 

Danimarka ve İsviçre’de çıraklığa dayalı sistemlerdir. Bu ülkelerde mesleki ve teknik eğitim 

genellikle iş dünyası ve sendikaların alanı olarak görülmektedir. Devletin kontrolünde bulunan 

mesleki ve teknik eğitim sistemleri ortaöğretimin içinde yer almaktadır. Ancak, teknik okullar giriş 

düzeyindeki işler ile bağlantılı olarak akademik ve üniversiteye yönelik programlara yönelecek 

öğrencileri farklılaştırmak için kullanılmaktadır (Keating ve ark., 2002). 

Bunlara ek olarak, aynı ülkelerde aynı eğitim sistemleri içinde farklı örgütlenme biçimleri 

de görülebilmektedir. Örneğin, mesleki ve teknik eğitim Avustralya’da kurumsal olarak genel 

eğitimden oldukça farklı örgütlenmiştir. Ulusal yetiştirme çerçevesi olarak adlandırılan standartlar 

olarak ifade edilen hedefler, mesleki ve teknik eğitimi yeterlik temelli (competency-based) 

öğrenme ve sonuçların tanınmasına ilişkin süreçler yönetsel kurallarla tanımlanır.  Birbirinden ayrı 

mesleki ve teknik eğitim yönetimleri bu farklılığı desteklemektedir.  Buna benzer ancak daha 
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karmaşık bir sistem İngiltere’de bulunmaktadır.  Almanya’da ise mesleki ve teknik eğitim “ikili” 

(dual) ya da çıraklık sistemiyle olan ilişkisine göre tanımlanır.  Diğer ülkelerde ise, mesleki ve 

teknik eğitim kurumsal olarak ya sistemin üniversiteye yönelik olmayan okul sonrası programlarla 

ya da üniversiteye giden yolu göreli olarak ne derecede kapatmasına bağlı olarak tanımlanır.  

Fransa gibi bazı Avrupa ülkelerinde akademik, teknik ve mesleki eğitim arasında bir ayrım 

yapılmamaktadırlar (Keating ve ark., 2002).   

Mesleki ve teknik eğitim sistemlerinin örgütlenmesi ile ilgili diğer bir konu da bu 

sistemlerin kendi içinde farklı örgütlenme biçimlerinin görülebilmesidir. Avrupa’da mesleki teknik 

eğitim istihdam öncesi (initial VET) ve sürekli mesleki eğitim olarak iki bölüme ayrılabilmektedir. 

İstihdam öncesi mesleki teknik eğitim genellikle mesleki teknik eğitim kurumları ya da çıraklık 

eğitimi yoluyla yönetilir ve finansmanı devlet tarafından sağlanır (Cedefop, 1999).  Sürekli mesleki 

eğitim (continuing vocational training) ise Fransa ve Japonya’da formal eğitim sisteminden ayrıdır.  

Fransa’da bu eğitim çalışma bakanlığı altında örgütlenmiştir.  Japonya’da informal, Almanya’da 

yüksek düzeyde formal, ABD gibi ülkelerde ise formal ve informal karışımı bir sistem 

bulunmaktadır (Keating ve ark., 2002). 

Japon mesleki teknik eğitim sistemi 2. Dünya Savaşı sonrasında Almanya mesleki teknik 

eğitim sistemi örnek alınarak oluşturulmuştur. Günümüzde bu iki mesleki ve teknik eğitim sistemi 

dünyada en başarılı uygulamalar arasında gösterilmektedir (Aypay, 2003). Japonya’da 9 yıllık 

zorunlu eğitim sonrası öğrenciler ortaöğretimde genel ve teknik eğitim olarak ikiye ayrılırlar.  

Teknik okullardan mezun olan öğrenciler 2 yıllık meslek yüksek okulları ya da ileri meslek 

kurslarına devam edebilirler.  Liseler öğrencilerin devam etme durumuna göre 3 yıl süren tam, 4 yıl 

süren yarım ve uzaktan eğitim olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.  Çoğu genel lise akademik 

konulara ek olarak bir meslek programı seçebilmektedirler. Öğrenci sayıları yalnızca akademik 

program uygulayan liselerde % 40 iken, yalnız mesleki eğitim veren liselerde % 24 dolayındadır.  

Ancak, liselerin % 60’ı öğrencileri yükseköğretime hazırlamaktadır (Şimşek, 1999). 

ABD’de 1. sınıftan 12. sınıfa kadar eğitim finansmanını kamu sağlamaktadır.  Bu eğitim 

parasız olarak sağlanmaktadır. Eğitim sistemine 6 yaşında giren bir öğrenci 18 yaşında mezun 

olmaktadır. Ancak, mesleki eğitim lise eğitimine kadar (9.-12. sınıflar) başlamamaktadır. 

Eyaletlere ve eyaletlerin eğitim sistemine bağlı olarak, öğrenciler ortaöğretim düzeyinde meslek 

eğitimi almak için birkaç seçeneğe sahiptir. Bu 9., 10., 11. hatta bazen yalnızca 12. sınıfta 

olabilmektedir. Bu programlar genellikle öğrencileri şu seçeneklerden birine hazırlamaktadır. 

1) Meslek yüksekokullarına devam etmek, 

2) Diğer yükseköğretim kurumları ve çıraklık eğitimine gitmek (McQuay, 2001). 

Meslekî ve teknik eğitimin kendi içinde iki kısma ayrılarak yönetilmesinin bir örneği 

Almanya’da bulunan sistemdir. Almanya mesleki teknik eğitim sistemindeki öğrenciler 14 yaş 
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dolayında istihdam öncesi ve sürekli mesleki teknik eğitim olarak ikiye ayrılmaktadır.  Mesleki 

konularda öğrenim gören öğrenciler genel olarak  “genel mesleki” olarak tanımlanır ve genellikle 

göreli olarak erken sayılabilecek bir yaşta iş gücüne, çıraklık eğitimine ya da lise düzeyinde 

mesleki teknik eğitim kurumları ve sonra da yükseköğretime katılır (Keating ve ark., 2002).   

Almanya meslekî ve teknik eğitim sistemi yerelleştirilmiş bir eğitim sistemidir.  Mesleki 

eğitimin plânlanması ve araştırılmasından Federal Eğitim ve Bilim Bakanlığı sorumludur.  

Öğretmen eğitimine ilişkin kanunlar, yönetmelikler ve tüzükler bu bakanlık tarafından yayınlanır. 

Eyalet bakanları eğitim politikasının yapısını ve programların kalitesi ve koordinasyonundan 

sorumludur. Eyalet düzeyinde mesleki ve teknik eğitim, Çalışma ve Ekonomi Bakanlığı tarafından 

yönetilir (EOP, 1998). 

Almanya’da eyaletlere göre farklılıklar olmakla birlikte, dokuz yıllık eğitim sonunda 

mesleki eğitime başlanmaktadır. Süresi 1–4 yıl arasında olan tam zamanlı meslek okulları yaygın 

değildir. Meslek eğitimi alanların neredeyse tamamı (% 90) çıraklık eğitimi sistemiyle 

yetişmektedir. Bu okullar 2–3,5 yıl arasında değişen çıraklık eğitimine hazırlık niteliğindedir. Bu 

meslek okulları mezunları için çıraklık süresi yarı yarıya kısalmaktadır.  Çıraklık süresince, 18 yaş 

altındaki öğrenciler haftada bir gün okulda teorik eğitimle desteklenmektedir (Şimşek, 1999). 

Reffe (1993) zorunlu eğitim sonrası mesleki eğitimi: 1) Hizmeti sunan (provider-based), 2) 

İş temelli (work-based), 3) Karışık (mixed) olmak üzere üçe ayırmaktadır (Akt: Keating ve ark., 

2002).  

Bu sınıflama hangi düzeyde beceri kazandırılacağı ve beceri kazandırma işleminin nerede 

yapılacağı ile ilgilidir.  Hizmeti sunan temelli sistemler işçilere giriş düzeyinde beceri 

kazandırmaktadır. İş temelli sistemler bu sorumluluğu endüstri ya da iş yerine bırakırlar.  Karışık 

sistemler ise bu ikisinin bileşimini kullanmaktadır. 

Tablo 1 

Avrupa’da Hizmet Öncesi Mesleki ve Teknik Eğitim (1993–1994) 

Kıta Hizmeti Sunan Temelli Karışık İş Temelli 

Avrupa Fransa İngiltere Almanya 

Asya Singapur Çin Japonya 

Amerika ABD Meksika Şili 

Kaynak: Keating, J., Medrich, E., Volkoff, V., ve Perry, J. (2002).  Comparative Study of Vocational 
Education and Training Systems.  NCVER.  Kensington Park: Australia. 

Mesleki eğitim sistemlerinde öğrencilerin izleyebileceği üç ayrı seçenek bulunmaktadır. 

Reffe (1990) zorunlu eğitim sonrası mesleki ve teknik eğitim farklılaşmasını ya da izlenecek yollar 

açısından üçe ayırmaktadır: Birleşik, ikili (dual) ve çok rotalı (tracked). Birleşik sistemler 

farklılaşmayı ve öğrencinin izleyeceği yolun seçimini okulun son yılına kadar geciktirmektedir.  
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İkili sistemlerde (dual) akademik ve mesleki programlar arasındaki fark kesin ve açık bir biçimde 

ortaya çıkmaktadır.  Çok rotalı sistemler kendi içlerinde bu yolu çeşitlendirmişlerdir. Bu yollar: 

Dar, katı veya daha esnek olmak üzere çeşitli rotalar ortaya koyarlar (Akt: Keating ve ark., 2002). 

Tablo 2 
Mesleki ve Teknik Eğitimde Seçenekler 

Kıta Birleşik İkili (Dual) Çok Rotalı 

Avrupa Fransa Almanya İngiltere 

Asya Japonya Çin Singapur 

Amerika ABD Meksika Şili 

Kaynak: Keating, J., Medrich, E., Volkoff, V., ve Perry, J. (2002).  Comparative Study of Vocational 
Education and Training Systems.  NCVER.  Kensington Park: Australia. 

Fransa’da genel eğitim 15 yaşa kadar sürmekte ve bunu izleyen yıllarda mesleki yetişme, 

teknik eğitim ve çıraklık olmak üzere üç seçenek bulunmaktadır. Mesleki yetişmenin süresi teknik 

kolejlerde iki yıldır.  Çağ nüfusunun yaklaşık % 20’sinin eğitim gördüğü bu kolejlerdeki eğitim iş 

başında ve üretim sürecinde yapılmaktadır. Teknik programların süresi alanlara göre farklılaşmakla 

birlikte bu eğitimin süresi 3 yıldır.  Bu programlardan mezun olanlar hem iş yaşamına 

katılabilmekte hem de yükseköğrenime devam edebilmektedirler. “Teknisyen” unvanı alınabilmesi 

için endüstride deneyim aranmaktadır. İki yıllık deneyime sahip bireyler kendi alanlarında 

yükseköğretime devam edebilmektedirler. Çıraklık eğitimi ise yönlendirme sonucu zorunlu eğitim 

sonrası 3 yıl devam etmekte ve haftada 4 saat eğitim görmektedir (Şimşek, 1999). 

Fransa; bakalorya çerçevesini ortak bir mesleğe girişte ortak bir iş gücü niteliği 

(kalifikasyon) referans olarak kullanmaktadır. İşgücü niteliği Fransız eğitim sisteminin IV. 

düzeyinde yer almaktadır.  Japon eğitim sisteminde, mesleki ve teknik eğitimi de içine alacak 

şekilde okullar bir hiyerarşi üzerine oturtulmuştur (Keating ve ark., 2002). 

ABD’de göreli olarak farklılaşmış lise ve bakalorya modeli baskındır.  İngiltere’de 

akademik, genel akademik ve mesleki olmak üzere 3’e ayırmıştır. Almanya’da akademik 

(üniversiteye yönlendirme-arbiter) ve ikili (dual) sistem olmak üzere açık bir şekilde ikiye 

ayrılmıştır. Ancak, son zamanlarda Almanya’da biraz esnekliğe doğru yönelmekle birlikte bu 

ayrım devam etmektedir. 1993 yılında sürekli mesleki teknik eğitimin özel sektör tarafından en çok 

verildiği ülke Almanya’dır. Ancak, İngiltere’de özel sektör Almanya’dan bile daha çok mesleki ve 

teknik eğitim vermektedir (Keating ve ark., 2002). 

Türkiye’de de işletmeler eğitim düzeyinin düşük olması sonucu çalışanlarına verdikleri 

hizmet içi eğitimi son yıllarda artırmaya başlamışlardır (Aypay, 2003). Ancak, bu etkinlikler 

yalnızca eğitim ve mesleki eğitimi değil bireysel gelişimi de içeren insan kaynakları gelişimi 

çalışmaları çerçevesinde yapılmaktadır.  Bu çalışmalar sonucunda, işletmelerde sürekli hâle gelen 

eğitim etkinliklerinin üretimde kendi başına verimliliği artıran bir etken olarak ortaya çıktığı ileri 

sürülmektedir (Şimşek, 1999).  
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Avustralya ve ABD “ikinci fırsat” eğitimi olarak adlandırılan mesleki ve teknik eğitimi, 

erken yaşta bırakan veya eğitimde başarısızlık yaşayanlara formal eğitime geri dönüş olanağı 

sağlayan ülkeler arasındadır.  Mesleki teknik eğitimi sosyo-ekonomik düzeyi düşük gruplara 

yükseköğretimden daha uygun olduğunu ileri sürenler, mesleki teknik eğitimde eşitlik konularının 

da rol oynadığını ortaya koymaktadır.  Bu nedenle, mesleki teknik eğitim işsizler için programlara 

temel olmaktadır.  Çeşitlilik, esneklik, modüler ve kısa dönem programlar ve piyasa ile bağlantılar 

gibi üstünlükleri vardır (Keating ve ark., 2002) 

Finansman 

Mesleki ve teknik eğitimin genel eğitime göre 2–4 kat daha pahalı bir eğitim olduğu 

bilinmektedir. Bu nedenle devletler mesleki ve teknik eğitime hem orta hem de yükseköğretim 

düzeyinde yatırım yapmaktan kaçınmaktadırlar. Özellikle İngiltere ve Avustralya gibi daha liberal 

politikalar uygulayan ülkeler mesleki ve teknik eğitimi bir yük olarak görmektedirler. Mesleki ve 

teknik eğitime olan talebin artmasıyla devletler mesleki ve teknik eğitimin finansman sorunlarını 

çözmek için finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışmaktadırlar. Bu talep artışına ek olarak 

genç nüfus arasında yaygın olan işsizlik sorunu da bu çeşitlendirmeyi yapmak için hükümetleri 

zorlamaktadır (Keating ve ark., 2002).   

Genel ve mesleki ve teknik eğitimin getiri oranları karşılaştırıldığında, Türkiye dahil onüç 

çalışmada mesleki ve teknik eğitimin genel eğitime göre daha fazla getiri oranına sahip olduğu 

görülmektedir. On çalışma ise genel eğitimin getirisinin yüksek olduğunu gösterirken, beş çalışma 

kesin sonuç ortaya koyamamıştır  (Chung, 1995; Tansel, 2001).   

Dünyada, önemli sayılarda iş gücünün çalıştıkları işletmelerce hizmet içi eğitim 

etkinliklerine alındığı görülmektedir. Yıllara göre karşılaştırmalar yapıldığında, ABD’deki 

işletmeler en yüksek, Polonya’daki işletmeler ise % 11 ile en düşük düzeyde eğitim vermektedirler. 

Verilen bu hizmet-içi eğitimin maliyeti işletmeler tarafından karşılanmaktadır. Ancak, burada da 

eğitim düzeyi yüksek bireylerin eğitim düzeyleri düşük bireylere göre daha fazla hizmet içi eğitim 

etkinliklerinden yararlandıkları görülmektedir. OECD’nin yaptığı çalışmalarda, eğitimin 

üretkenliğe % 16, çalışanların ücretlerine olan katkısının da % 14 olduğu bulunmuştur (Şimşek, 

1999). Buradan çıkan sonuç, eğitime yapılan harcamalar hem işletmelere hem de çalışanlara 

katkıda bulunmaktadır. 

Mesleki ve teknik eğitimin finansmanında kullanılan yöntemler uygulanan program 

tiplerini de etkilemektedir. Örneğin, Almanya mesleki ve teknik eğitimde endüstri kuruluşlarının 

çıraklık eğitimi sisteminin maliyetinin % 70’ini üstlenmelerini sağlayarak mesleki ve teknik 

eğitimin devlete olan maliyetini düşük tutmayı başarabilmiştir. ABD’de genelde ortaöğretim 

çağındaki nüfusun mesleki ve teknik eğitime katılımı düşüktür ve bu devletin ortaöğretim 

düzeyinde mesleki ve teknik eğitime yüksek düzeyde yatırım yapmasını gerektirmemektedir. Bu 

ülkede yükseköğretimde özel yatırımlar bulunmaktadır.   
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İstihdam öncesi mesleki ve teknik eğitimde ana finansman kaynağı devlet ve bireydir. 

Ancak, ABD, Almanya, Japonya gibi ülkelerde devlet finansmanı birden fazla hükümet 

düzeylerinin katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Almanya gibi iş gücü piyasası düzenlemelerinin 

yüksek düzeyde olduğu ülkelerde bu politikalar özel sektör ve endüstri finansmanını 

güçleştirmektedir. Diğer yandan, düşük gelir düzeyinde olmaları nedeniyle öğrencilerden de katkı 

payı alınması genellikle başarısız olmaktadır (Keating ve ark., 2002).   

Almanya’da öğretmen maaşları federal hükümet tarafından ödenirken, yönetim, idari 

personel ve materyaller için harcamaları yerel yönetimler karşılamaktadır (EOP, 1994). Diğer bir 

finansman yöntemi ise endüstri üzerine konan vergilerdir.  Burada maliyet İngiltere’de olduğu gibi 

ya genel vergilerden yada Fransa’da olduğu gibi endüstriden alınan vergilerle (taxed 

apprenticesage) karşılanmaktadır (Keating ve ark., 2002). 

Sürekli mesleki ve teknik eğitimde maliyet genellikle devlet, endüstri ve bireyler arasında 

paylaşılarak karşılanmaktadır. Devletler genellikle mesleki ve teknik eğitime endüstri ve bireyin 

katkısının artması için özendirmektedirler. Yüksek maliyet, yüksek düzeyde uzmanlaşma, 

donanımların kısa sürede eskimesi devletin sürekli mesleki ve teknik eğitime yatırım yapmasını 

sınırlayan etmenlerdir. Sürekli mesleki ve teknik eğitime yatırım bir bakıma devlet gelenekleri ile 

ilgilidir. Örneğin, ABD’de devlet sürekli mesleki ve teknik eğitime düşük düzeyde yatırım yapar ve 

bu ABD’nin geleneksel ekonomik politikaları ile uyumludur.  Fransa’da ise devlet ekonomide aktif 

bir rol oynarken, Almanya’da sosyal grupların katılımı önemlidir (Keating ve ark., 2002). 

Devletler bu engelleri ortadan kaldırmak için çeşitli mekanizmalar kullanmaktadırlar. 

Almanya gibi sıkı bir biçimde denetlenen iş gücü piyasası ve endüstri yapıları usta (meister) gibi 

çeşitli iş kategorilerindeki pozisyonları doldurmak için gerekli niteliklere sahip bireylere gerek 

duyar. İngiltere mesleki ve teknik “Nitelik (Kalifikasyon) Çerçevesi”nin tanınması için çok çaba 

harcamakta, programlarda reformlar yapmakta, endüstrinin daha çok liderlik yapmasını sağlamaya 

çalışmaktadır. İngiltere mesleki ve teknik eğitim piyasasını hareketlendirebilmek için ayrıca 

kuponlar (vouchers) kullanmaktadır (Keating ve ark., 2002). Bu kuponlar mesleki ve teknik 

eğitimde kurumsal rekabete yol açarak sistemin öğrenciler için yarışmalarını ve bunun sonucu 

olarak da eğitimin kalitesini yükseltmeyi amaçlanmaktadır. 

Mesleki ve Teknik Eğitimin Statüsü  

Mesleki ve teknik eğitimin ikinci sınıf bir eğitim olarak görülmesi Eski Yunan’dan 

günümüze kadar gelen bir sorundur. Avrupa Birliği mesleki ve teknik eğitim uzmanları akademik 

alanda mesleki ve teknik eğitim gören öğrencilerin lise düzeyinde % 40’ın üstünde olmaması 

gerektiğini ileri sürmektedirler. Hükümetler istihdam öncesi mesleki ve teknik eğitimin statüsünün 

yükselmesi için çeşitli önlemler almaya çalışmaktadırlar. Mesleki ve teknik eğitim derslerini 
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“genelleştirilmiş” mesleki dersler biçiminde örneğin, İngiltere’de genel ve İskoç Ulusal Meslek 

Standartları (GNVQs/SNVQs) hem akademik ve mesleki programlar hem de temel ya da zorunlu 

beceriler içermektedir (Keating ve ark., 2002). 

Almanya gibi ülkelerde program reformları endüstri ve kullanıcıların tanıması için 

yapılmaktadır.  Bu ülkeler mesleki ve teknik ve akademik dersler arasında esneklik getirmekte ve 

mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin üniversiteye gidebilmesine olanak sağlayabilmektedir. 

Fransa’nın bakaloryası genel, mesleki ve teknik derslerle ABD’deki konsantrasyon ve uzmanlaşma 

ile benzerlikler göstermektedir (Keating ve ark., 2002). 

Mesleki ve Teknik Eğitimin Yönetimi 

Daha önce belirtildiği gibi, Avustralya ve Fransa gibi ülkelerde mesleki ve teknik eğitim 

sistemleri birden fazla birim tarafından yönetilmektedir.  Bu ülkelerde istihdam öncesi mesleki ve 

teknik eğitim veren kurumlar ve sürekli eğitim veren kurumların yönetimleri farklıdır. İstihdam 

öncesi eğitim veren kurumlar eğitim bakanlıklarına bağlı olarak yönetilirken sürekli eğitim veren 

kurumlar çalışma, iş ve istihdam ile ilgili bakanlıklar bünyesinde yer almaktadır. İngiltere gibi 

ülkeler bu iki ayrı yönetimi birleştirmeye yönelik olarak kalifikasyon otoritelerini birleştirmiştir 

(Keating ve ark., 2002).  

Doğal olarak bu ayrımın olduğu yerlerde yönetim stillerinde farklılıklar olmaktadır. 

Örneğin, Fransa’da eğitim bakanlığı’na bağlı mesleki ve teknik eğitim kurumları merkezi ve tek tip 

programlar uygularken, çalışma bakanlığı bünyesindeki mesleki ve teknik eğitim kurumları çeşitli 

ve farklı programlar uygulamaktadır. 

Devletler mesleki ve teknik eğitimin yükünün bir kısmını bu hizmetin sunumundan 

yararlananlarca ödenmesi ilkesinden hareket ederek, sürekli mesleki teknik eğitimi çeşitli şekillerde 

endüstrinin yönetimine bırakmaya yönelik girişimlerde bulunmaktadır. Almanya’da mesleki ve 

teknik eğitimin yönlendirilmesi ulusal düzeyde tüzel federal BIBB Enstitüsü tarafından yerel 

düzeyde ise sanayi ve ticaret odaları tarafından yapılmaktadır.  İngiltere de daha çok endüstri ve 

yerel gelişim konseylerinin kontrolünün artması için çaba harcamaktadır.  

Avrupa Birliği ülkelerinde mesleki ve teknik eğitim çok farklılık göstermektedir. Bu 

farklılıklar Almanya’daki birlik yaklaşımı (tüzel), Fransa’daki müdahaleci yaklaşım ve 

İngiltere’deki gönüllülüğe dayanan piyasa yaklaşımı olarak ortaya çıkmaktadır (Keating ve ark., 

2002). 

1. 1. 2. 3. Mesleki ve Teknik Eğitimde Arayışlar 

Bu başlık altında okul büyüklüğü, kurumsal birleşmenin sosyal ve eğitimsel etkileri ve 

yönetim süreci gibi konularda bilgi verilmiştir. 
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Okul Büyüklüğü 

Eğitim kurumlarının verimliliğini etkileyen etmenler kurumsal büyüklük (ölçek 

ekonomisi), öğrenci sayısı, sosyal ve ekonomik etki, örgütsel esneklik, sınıf büyüklüğü ve yönetim 

ile ilgili sorunlar olarak sıralanabilir. Mesleki eğitimde maliyeti düşürmek için zaman zaman eğitim 

kurumları birleştirilmektedir. Son yıllarda Avustralya ve Hollanda’da bu tür uygulamalar 

görülmüştür (Anderson, 1997). Bu bölümde bu değişkenlerin eğitim kurumlarının verimlilikleri ile 

ilişkileri ele alınmıştır. 

Dünyada mesleki ve teknik eğitimde bu konuları araştıran sınırlı sayıda çalışma 

bulunmaktadır.  Mesleki ve teknik eğitimde birim maliyetin belirleyicileri üzerine çok sınırlı sayıda 

ampirik araştırma yapılmıştır (Doughtery, 1990). Kurumsal birleşmenin temelinde ölçek 

ekonomisinin olduğu görülmektedir. Ancak, uluslararası karşılaştırmalar bu konuda tutarsız ve 

kesin sonuçlar ortaya koyamamaktadırlar. Bunun sonucunda maliyet ve ölçek ekonomisi 

konusundaki çalışmalar kavramsal ve teknik açılardan sınırlılıklar içermektedir.  Bu sorunların 

nedeni, literatürdeki çalışmaların bulgularını entegre etmeye çalışan çalışmalar örneklemlerdeki 

farklılıklar, verilerdeki ve istatistiksel yöntemlerdeki tutarsızlık ve farklılıkların üstesinden gelmek 

zorundadır.   

Ölçek ekonomisi (economies of scale) belirli bir alanda sabit bir nitelikte eğitim hizmeti 

sağlarken öğrenci sayısı arttıkça birim maliyetin düşmesidir. Kapsam ekonomisi (economies of 

scope), farklı çıktıları olan iki (ya da daha fazla) eğitim kurumu birleştiğinde bazı ya da tüm çıktılar 

için maliyetin düşmesi olarak tanımlanmaktadır. Kısaca, mesleki ve teknik eğitimde aynı çatı 

altında birden fazla farklı programda eğitim vermek her bir programda bağımsız eğitim vermeye 

göre daha verimli olacaktır. Diğer yandan, marjinal maliyet ek bir öğrencinin kayıt olması 

durumunda toplam maliyetlerde (harcamalardaki) değişmeyi ifade etmektedir. Ölçek ekonomisi 

kavramı da kesin bir anlam taşımamaktadır. Bu kavram üretim kapasitesi yerine kullanılabildiği 

gibi örgüt büyüklüğü anlamında da kullanılabilmektedir (Anderson, 1997). 

Kurumsal birleşme sonucu mesleki ve teknik eğitimde kısa, orta ve uzun dönemli 

maliyetler arasındaki ilişkiler şöyle gelişmektedir. Araştırmacılar birleşme sonucu oluşan geçiş 

dönemi maliyetlerinin yüksek olması ve kısa dönem maliyetlerinin düşmesini engelleyebileceğini 

ileri sürmektedirler (Blaug, 1995). 

Ortaöğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitimde, mesleki ve teknik yükseköğretime 

göre bu konuda daha sınırlı sayıda çalışmalar bulunmaktadır. Meslek yüksek okullarında ise ölçek 

ekonomisi şu şekilde işlemektedir. Kurumlar büyüdükçe ortalama maliyetler ve marjinal maliyet 

bir noktaya kadar düşmektedir ve sonra da kurumlar daha da büyürse her iki tür maliyet de 

yükselmektedir. Ancak, marjinal maliyet daha yüksek oranlarda artar.  Ortalama maliyetler düşen 

öğrenci/öğretmen oranları ve daha fazla öğrenci daha büyük ve daha yeni ekipmanları kullanması 

sonucu yükselir (Dundar ve Lewis, 1995). 
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Dundar ve Lewis (1995) Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim için (meslek yüksek okulları 

için) yeni okullar açmak yerine varolan okulların öğrenci sayılarını artırılması gerektiğini 

önermektedirler.  Mesleki ve teknik eğitimde öğrenci sayıları artırılarak önemli ölçüde ölçek 

ekonomisi sağlanabilir. Bu yazarlar ayrıca, mesleki eğitimin misyonunun piyasaya dönük olması 

gerektiğini, mesleki ve teknik eğitim sisteminin geliştirilmesinde en verimli politikalar için bu 

misyonun gerçekleştirilmeye çalışılmasını önermektedirler. 

Çin’de mesleki ve teknik eğitimde ölçek ekonomisi fiziksel alan ve personelin verimli 

kullanılması sonucu oluşmaktadır. Mesleki ve teknik eğitimde göreli olarak pahalı donanım ve 

teknik öğretmenler kullanıldığından, birim maliyetler öğrenci sayısı büyüklüğüne öğrenci sayıları 

düşük olduğunda daha duyarlı olur. Eğer mesleki ve teknik eğitim sistemi yüksek düzeyde 

uzmanlaşmışsa, orta düzeyde öğrenci sayısındaki artışlar ölçek ekonomisini gerçekleştirebilirler 

(Doughtery, 1990). 

Ölçek ekonomisi çözümlemesi mesleki ve teknik eğitimde en uygun (optimal) büyüklük 

aşağıdaki değişkenleri ele almalıdır. 

1. Pahalı ekipmanlar hızla değişen teknoloji sonucu sürekli artan maliyetlere dönüşebilir, 

2. Okullarda gerçek yaşamdaki koşulları sağlamak için özel düzenlenmiş işlik/donanımlar 

ve düşük öğrenci/öğretmen oranı gerektirecektir (McKenzie ve ark, 1987). 

Araştırmacılar kaynak dağılımındaki örgütsel esnekliğin artırılmasının kurumsal birleşme 

sonrası maliyetlerin düşürülmesinde önemli bir etken olabileceğini ileri sürmektedirler. Bu 

mekanizma; kurumsal birleşme sonucu oluşan büyüklüğün belirgin bir üstünlüğü, kaynakları 

yüksek düzeyde esnekliğe ve yenilikçi bir biçimde dağıtılmasına olanak sağlayabilmesi şeklinde 

işlemektedir (Anderson, 1997). METEM öncesi olduğu gibi kaynaklar merkezden okullara 

dağıtıldığından, okullar arası kaynak transferleri mümkün değildi. Ancak, METEM sonrası gelen 

kaynaklar bir okulda toplandığı için gerektiğinde farklı bölüm ve programların geliştirilmesi için 

daha esnek ve etkin bir biçimde kullanılabilir. 

Mesleki ve teknik eğitimde sınıf büyüklüğü genel eğitimde olduğu gibi öğrenci sayısı 

artırılınca önemli ölçüde ölçek ekonomisi sağlayabilir. Ancak, burada işliklerin kaç öğrenci 

alabileceği ve nitelik sorunu önem kazanmaktadır. 

Kurumsal Birleşmenin Sosyal ve Eğitimsel Etkileri 

Kurumlar arası birleşmeler söz konusu olduğunda işgörenlerde belirgin bir ölçüde stres 

oluşturur ve bu da moral düşüşüne yol açar.  Bu durum birleşmeler özellikle zorunlu olarak 

yapıldığında daha fazla olur.  Birleşmenin başarısı için maliyet önemli bir etken olarak kabul 

görmektedir. Ancak, insan faktörü de kurumlar arası birleşmenin başarısı için önemli etmenlerden 

birisidir (Anderson, 1997). 
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Eğitim kurumları arasındaki birleşmenin sosyal ve eğitimsel etkileri konusunda bulgular 

birleşmenin hem olumlu hem de olumsuz yönlerini ortaya koymaktadır. Birleşmenin bazen, olumlu 

eğitimsel yararlarının ekonomik yararlarından daha fazla olabileceği öne sürülmektedir.  Trow 

(1983) daha büyük kurumlar içeriden gevşek olarak yapılandırıldıkları zaman hem işgörenlere hem 

de öğrencilere önemli yararlar sağlayabildiklerini ifade etmektedir.  Kısaca bu kurumlar öğrencilere 

daha fazla seçenek sunabilirler. 

Diğer yandan, kurumsal büyüklüğün psiko-sosyal ve eğitimsel gelişimi engellediğini ileri 

süren yazarlar da vardır.  Çünkü öğrenci sayısının artması öğrencilerin etkinliklere daha az katılma 

şansı elde etmesine yol açabilmektedir.  Bu da sonuç olarak daha fazla seçenek ortaya koymalarına 

karşın öğrencilerin olanakları daralabilir.  Ancak, bazı kurumlar farklı alternatifler ortaya koyarak 

bu sorunu ortadan kaldırabilirler (Trow, 1983).     

Yönetim Süreci 

Mesleki ve teknik eğitimde yönetim süreci stratejiye dayalı olduğunda başarıya 

ulaşmaktadır.  Bunun için önce kurumsal kültürün değişmesi ve yönetimin sorun-çözme yaklaşımı 

benimsemesine bağlıdır.  Örgütsel büyüklüğün artması bürokrasinin artmasına yol açabilir.  Bu 

sorun takım çalışması ile aşılabilir. Ayrıca, stratejik plânlama mesleki ve teknik okulları kontrol ve 

hiyerarşik yapıdan uzaklaştırabilir.  Bu durum aynı zamanda mesleki ve teknik okullarda müdür 

yardımcılarının, atelye şeflerinin ve öğretmenlerin sorumluluklarının artması anlamına gelmektedir 

(Mulcahy, 2005).   

Yönetimdeki arayışlar hangi bireylerin ne tür eğitim alacaklarını belirlemeden başlayarak 

hangi niteliklerde istihdam edilebilecekleri ve istihdam sonrası eğitimlerinin nasıl devam edeceğini 

de içermektedir. Bunlardan bazıları rehberlik ve yönlendirme, zorunlu eğitim sonrası meslek 

eğitimi, çok programlı okullar, geniş tabanlı programlar, okulda ve iş başında eğitim, modüler 

öğretim, meslek standartları ve yeterliğe dayalı belgeleme gibi yaklaşımları içermektedir (Şimşek, 

1999). 

1. 1. 3. Sosyal Etki Değerlendirmesi  

Sosyal etki değerlendirmesi (SED), devletin/bir kurumun herhangi bir eyleminin toplum 

üzerindeki sosyal etkisinin analizinin yapılmasına yönelik bir yöntemdir (Chelimsky, 1997). 

METEM’lerin toplum üzerindeki olası sosyal etkileri aşağıda belirtilmiştir. Bunlar aynı zamanda 

Sosyal Etki Değerlendirmesi’nin ilkeleridir (http://gsa.gov; MEB, 2002b). 

1. Farklı kesimlerin katılımını sağlama:  Sosyal etki değerlendirmesi özellikle halkın 

ilgilerinin belirlenmesi ve açıklanması ile ilgili olduğundan, halkın katılımının sağlanması 

önemlidir. Halkın katılımı, etkin ve etkileşimci olmalıdır. SED girişimlerinde toplumun tüm 

üyelerinin tam katılımı sağlanmalıdır. “Farklı kesimler” ifadesi oldukça önemlidir. Çünkü program 

ya da projelerden dolaylı ya da dolaysız etkilenen bütün kesimlerin katılımının sağlanması 

önemlidir.  
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2. Etki eşitliğini analiz etme: Sosyal etki değerlendirmesinin temel özelliklerinden biri, 

bütün seçenekler dikkate alındığında, projenin uygulanmasından olumlu ya da olumsuz yönde 

etkilenenlerin belirlenmesidir. Etki eşitliği, projeden etkilenen kesimlere, gruplara (özellikle düşük 

gelir ve azınlık konumundaki gruplar) samimi ve sempati ile yaklaşılmasını gerekli kılmaktadır. 

3. Değerlendirme odağı: Bu ilke aslında, sosyal etki analizindeki tüm aşamaları 

kapsamaktadır. Burada önemli olan, projeden etkilenen kesim ya da gruplar için, hangi konuların 

önemli olduğunun belirlenmesidir. 

4. Yöntem ve varsayımların belirlenmesi: Sosyal etki analizinin hangi varsayımlara 

dayandığı ve kullanılan yöntemlerin açıkça belirlenmesi gerekir. 

5. Önemin belirlenmesi: Sosyal etki değerlendirmesinde, sunulan etkilerin ve sosyal 

değişkenlerin ne kadar önemli olduğu tartışılmalıdır. 

6. Projenin plânlamacısı konumundakilere dönüt verilmesi: Sosyal etki 

değerlendirmesi sürecinde, proje yürütücüleri ile danışmanlar arasında etkin bir bilgi alış verişi 

sağlanmalıdır. 

7. SED uygulamasında uzman–uygulamacıların görevlendirilmesi: Bu alanda yetişmiş 

sosyal bilimcilerin (antropolog, sosyolog, etno-coğrafyacı ve bu arada farklı alanlardan da; örneğin 

iktisatçı ve tarihçi) görevlendirilmesi ve bunların kullanacağı uygun yöntemler, projenin 

değerlendirilmesinde en iyi sonuçları sağlar. SED uygulamasında görev alacak sosyal bilimcilerin 

bu konuda yetişmiş olması ve deneyimli olması gerekir. 

8. İzleme ve düzeltme programları uygulama: Programın sosyal etkilerinin izlenmesinin 

yanı sıra, nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin temel ilkeler de oluşturulmalıdır. 

9. Veri kaynaklarının belirlenmesi: İyi bir uygulamanın ön koşulu analizin dayandığı 

kaynakların belirlenmesi ve kaynaklara güven ve güvencenin verilmesidir. 

10. Elde edilemeyecek veriler için plân yapma: Sosyal etki değerlendirmesi 

uygulamalarında bazı durumlarda umulan tüm veriler toplanamayabilir. Bu beklenmedik durumlar 

karşısında bu tür verilerin nasıl elde edileceğinin de önceden plânlanması gerekir. 

Genellikle SED çalışmalarında yer alan değişkenlere, aşağıdaki kategorilerde “sorular” 

halinde yer verilmiştir (http://gsa.gov; MEB, 2002b). 

1. Örneklemin özellikleri: Potansiyel olarak uygulamadan etkilenen grupların şu andaki 

yapıları nedir? Durağan mı yoksa değişken midir? Aralarında etnik, ekonomik ya da sosyal grup 

ayrımı var mı? Örneklemin zenginlik-yoksulluk, istihdam ve gelir dağılımı konusundaki durumu 

nasıldır? 
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2. Toplumsal ve kurumsal yapı: Uygulamadan etkilenen topluluklar açık (devlet sistemi) 

ve formal (gönüllü dernekler, çıkar grupları vb.)  olarak nasıl örgütlenmişlerdir? Her grubun 

ekonomik ve istihdam boyutları nelerdir? Gruplar arasında etnik ya da diğer faktörlere dayalı 

ekonomik, sosyal ve kültürel eşitsizlikler var mıdır? Bu değişiklerle ilgili olarak grubun deneyimi 

nedir? Bunların deneyimleri bölgesel ve ulusal örgütlerle ilişkili midir? Bu gruplar yerel ve bölge 

plânlamalarından etkilenmişler midir?  

3. Siyasal ve sosyal kaynaklar: Toplumda formal ve informal olarak güç ve yetki nasıl 

dağıtılmıştır? İlgili gruplar kimlerdir? Onların çıkarları nelerdir? Bunlar içerden ve dışardan nasıl 

örgütlenmişler ve gücü nasıl kullanmaktadırlar? Bunlar uygulamalara ve alternatiflerine karşı nasıl 

tepkide bulunmaktadırlar ya da bulunma olasılıkları nedir? 

4. Bireysel ve aile ile ilgili etkenler: Toplumun potansiyel olarak etkilenmiş gruplarının 

üyelerini, onların günlük yaşamlarını etkileyen faktörler nelerdir? Ailenin, arkadaşları ve tanıdıkları 

ile ilişkilerinin yapısı nasıldır? Aralarındaki ilişkiler istikrarlı mıdır? Farklı gruplardaki insanlar 

rahat bir yaşama şekillerinin olduğunu düşünüyorlar mı? Mevcut (önerilen) uygulamanın, yaşam 

şekillerini nasıl değiştireceği konusu ile ilgililer mi ya da olası gelişmelerle ilgililer mi? İnsanların 

olası sağlık, güvenlik gibi risklere karşı tutumları nelerdir? Onlar mevcut politik ve sosyal 

kurumlara, değişimle mücadele edebilme bakımından güveniyorlar mı?  

5. Toplumun kaynakları: Şehir ve kasabalarda insanlar eğitim olanaklarından nasıl 

yararlanıyorlar? Doğal kaynakları nasıl kullanıyorlar? Aldıkları eğitimin geçimlerine yönelik 

uygulamaları var mıdır? 

Sosyal etki değerlendirmesi çalışmalarının tipik aşamaları şunlardır (http://gsa.gov; MEB, 

2002b). 

1. Aşama: Projeden etkilenen tüm tarafların katılımının sağlanması için etkili bir halk 

(kamusal) katılım plânı geliştirme, 

2. Aşama: Seçeneklerin belirlenmesi ve tanımlanması, 

3. Aşama: Var olan temel koşulların belirlenmesi, 

4. Aşama: Söz konusu etkinliklerin, çabaların gerçekten SED ile ilgili olup olmadığının 

belirlenmesi, 

5. Aşama: Projenin olası etkileri, 

6. Aşama: Etkilere nasıl tepki verileceğinin önceden kestirilmesi, 

7. Aşama: Dolaylı ve toplam etkilerin belirlenmesi, 

8. Aşama: Gerekli ve uygulanabilir yeni seçeneklerin önerilmesi, 

9. Aşama: Bir düzenleme plânı geliştirilmesi. 
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1. 1. 4. Maliyet-Fayda Analizi 

Birçok yazar, eğitimi bir mal olarak ele alarak kamusal (toplumsal), yarı kamusal (karma, 

erdemli) ve özel (kişisel) mal türlerinden hangisine girdiğini tartışmaktadır. Eğitimin bu mallardan 

hangisine girdiği, sunumunun ve finansmanının kim tarafından yapıldığıyla ilgilidir. Eğitimin 

kamusal, yarı kamusal ya da özel bir mal olması konusunda, değişik ülkelerde anlayış farklılığı 

vardır. Ülkelerin uyguladıkları ekonomik sistemler, bu konuda belirleyici olmaktadır. Sosyal hukuk 

devleti niteliği olan ülkelerde zorunlu öğretim kamusal, diğer öğretim düzeyleri de ağırlıklı olarak 

kamusal bir mal olarak kabul edilmektedir.  

Eğitimde üretim sürecinin sonunda öğrencinin davranışlarında olumlu bir değişme 

beklenmektedir. Dolayısıyla, eğitim sisteminin verdiği mezunlar, eğitim sisteminin ürünleridir. 

Kuşkusuz bu ürünler hem örgün (okulöncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim) hem 

de yaygın eğitimde  (çıraklık eğitimi, halk eğitimi, hizmet içi eğitim) verilmektedir. Üretim süreci 

sırasında eğitim ve öğretim ile diğer hizmetler verilmektedir. Bunun dışında eğitim kurumları, 

araştırmalara dayalı olarak bilgi ve teknoloji, düşünce, görüş ve diğer hizmetler (Örneğin bir tıp 

fakültesinde sunulan sağlık hizmeti de eğitim sisteminde yükseköğretim alt sisteminin ürünüdür) de 

üretmektedir. Eğitim sisteminde mal da üretilmektedir. Bu, özellikle teknik öğretim yapan okullar 

için geçerlidir. 

Eğitim hizmeti üretiminin, diğer mal ve hizmetlerin üretiminden ayrılan yönleri 

bulunmaktadır. Öncelikle eğitimin ürününü almak uzun bir süreyi (15–20 yıl) gerektirir. Eğitim 

hizmetinin üretiminde, okul dışındaki etmenlerin (çevre, aile) de önemli bir etkisi vardır. Ayrıca 

eğitimde üretimin öncelikli amacı kâr elde etmek değildir. Eğitim hizmeti bütün diğer dayanıklı 

tüketim mallarından daha uzun ömürlü bir hizmettir. Eğitim, kullanılmakla tükenmeyen, insanın 

yaşamı boyunca yararlandığı bir maldır. Eğitime yapılan harcamalar, ekonomide yapılan yatırım 

harcamaları etkisi gösterdiğinden, bir yatırım malı özelliği taşımaktadır. 

1. 1. 4. 1. Mesleki ve Teknik Eğitimin Yararları 

Toplumun genel ekonomik düzeyinin gelişmesinde mesleki yetiştirmenin önemli bir yeri 

vardır. İnsan gücünün nitelik ve nicelik olarak yetersiz olması, toplumun gereksinim duyduğu 

ekonomik gelişmeyi sınırlandırır (Heraty vd., 2000, 178).  

Mesleki ve teknik öğretim ile ekonomi arasındaki bağ birçok değişkenden etkilenir. Bu 

değişkenleri genel olarak üç başlık altında toplamak olanaklıdır (Ziderman, 1997, 147). 

1. Ekonomik yapı, 

2. Amaçlar, 

3. Okulların, değişen istemleri (talepleri) karşılayacak nitelik ve nicelikte bireyler 

yetiştirme kapasitesi. 
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Mesleki ve teknik öğretim konusunda amaçların gerçekleşmesi ancak iş olanaklarının 

artması ile gerçekleşebilir. İşsizlik oranı yükseldikçe amaçlara ulaşma olasılığı giderek zayıflar. 

Ayrıca toplumsal yönden, düşük becerili ve koşulları yetersiz bireylere kısa yoldan ekonomik getiri 

sağlama işlevi de toplumdaki iş olanakları ile ilgilidir. İşsizlik arttıkça, mesleki ve teknik öğretimin 

bu toplumsal işlevi yerine getirmesi güçleşecektir (Ziderman, 1997, 361).  

Teknolojik gelişmeler, iş gücünün niteliklerinde yenilikler gerektirmektedir. Bu gereklilik 

insan gücünü yetiştirme konusunda da içerik farklılaşmasını gerektirmektedir. Bireyler, kurumlar 

ve toplumlar insan gücüne yatırımlarını arttırmak zorunda kalmaktadırlar (Heraty vd., 2000, 178). 

Topluma sağladığı getirileri nedeniyle yüksek nitelikli insan gücünü yetiştirmek ulusal 

ekonomilerin  temel hedefi olmuştur (Heraty vd., 2000, 178). Dünyadaki genel eğilim, eğitim 

süresinin uzaması ve mesleki ve teknik öğretimin yükseköğretimle bütünleşmesi yönünde 

olmaktadır. Piyasada iş bulma konusunda karşılaşılan güçlükler bireyleri daha fazla eğitim almaya 

zorlamaktadır. Bu da zorunlu eğitim düzeyinden sonra çeşitli meslek programlarının 

geliştirilmesine yöneltmektedir. Mesleki ve teknik öğretim programlarının daha esnek ve çok 

becerili insan gücünü daha kısa zamanda yetiştirmesi beklenmektedir. Son yıllarda geleneksel 

teknik becerilere sahip bireyler yerine daha yüksek niteliklere sahip, sorun çözebilen, karar 

verebilen, sorumluluk alabilen, farklı üretim ve çalışma koşullarına kolayca uyum sağlayabilen 

insan gücüne gereksinim artmaktadır (Bertrand, 1998).  

Mesleki ve teknik öğretimin yararlarını incelemeden önce genel olarak eğitimin yararlarını 

incelemek, ardından mesleki ve teknik öğretimin yararlarını belirlemek yararlı olacaktır. 

Eğitimin sağladığı yararlar şöyle belirtilebilir: 

(Akalın, 1986, 239–246; Özgü, 1987, 24–33).  

1. Eğitimin Doğrudan Yararları: Ücret, eğitimin bireye sağladığı dolaysız ve parasal 

yarardır. Kazanç farkları, eğitimin doğrudan yararlarını oluşturur. Örneğin yükseköğretimin 

doğrudan yararı, lise mezunları ile olan, ömür boyu gayri-safi kazanç farkıdır.  

2. Eğitimin Dolaylı Parasal Yararları: Eğitimin sağladığı dolaylı parasal yararlar olarak 

şunlar belirtilebilir. 

1. Bireyin eğitim düzeyi ile buna sonradan eklenecek eğitim miktarı arasında bir ilişki 

vardır. Belli bir düzeyde eğitim almış olan bireyin, bu eğitim düzeyi sonradan alacağı eğitim 

programları ile artırılabilir. Diğer bir deyişle eğitim almış bir bireye, daha sonra daha kolay bir 

biçimde eğitim verilebilir, bu verimlilik artışını daha yüksek düzeye çıkarabilir ve bu eğitim de 

daha düşük maliyetle sağlanabilir. Bir öğretim düzeyinin tamamlanması, diğer öğretim 

düzeylerine devam etme seçeneği sunmaktadır. 
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2. Eğitimin bazı dolaylı yararları öğrenimi alan kişi tarafından değil ailesince elde 

edilebilir. Örneğin anaokulu ve ilköğretim çağındaki çocukların okula gitmeleri, annelerin 

çalışarak aile bütçelerine ve ulusal gelire daha çok katkıda bulunabilmelerine olanak sağlar.  

3.  Bazı dolaylı yararlar, eğitimin tamamlanmasından daha sonra sağlanır. Örneğin daha 

fazla eğitim almış bireyler/aileler, çocuklarının da daha fazla eğitim almasını isterler. Böylece 

bilginin kuşaklar boyu aktarılması üzerinde daha fazla dururlar. 

4. Eğitim, doğum oranı, sağlık koşulları ve beslenmeyi etkileyerek ailenin hacmini 

belirler. 

5. Eğitim, aile bütçesine dolaylı olarak çeşitli etkiler yapar. Aile bütçesini yapabilmek, 

vergi bildirimini doldurabilmek, toplumsal yardımları izleyebilmek, yönetsel makamlara karşı 

haklarını savunabilmek gibi. 

3. Eğitimin Para Dışı Getirileri: Burada eğitimin tüketim malı olarak sağladığı yararlar 

ele alınmaktadır. Eğitimin yararları ya çalışma veya dinlence ile ilgilidir. Tüketim yararları, 

genellikle dinlence ile ilgilidir. Eğitim, bireyin zevklerini, seçenekleri genişleterek değiştirir. 

Örneğin eğitilmiş bir insanın tüketeceği mallar arasına sanatsal, sporsal ve kültürel alandaki (kitap, 

VCD, tiyatro, gezi vb) yeni mallar girerek, mal bileşimini değiştirir. Bireyin, teknolojik 

ilerlemenin sağladığı yeni tüketim mallarından yarar sağlayabilmesinde anahtar, aldığı eğitim 

düzeyidir. Eğitimle ilgili diğer bir tüketim yararı, ayni (reel) olarak işverence çalışana yapılan 

ödemelerdir. Konut (lojman), araba, sağlık yardımı, tatil kampı, toplumsal tesis gibi tüketim 

yararlarının ve çalışma yerindeki çevre koşullarının rahatlığının, eğitim ile değiştiği 

gözlenmektedir. 

Eğitimin kişiye parasal olmayan şu yararları da bulunmaktadır: 

• Eğitim, teknolojik işsizliğe karşı kişinin kendisini koruyabilmesini sağlar. 

• Eğitim, kişileri geçici nitelikteki, kötü koşullar altında uygulanan, riskli “toplumsal 

itibarı yüksek olmayan” işlerde çalışma zorunluluğundan kurtarır. 

• Meslek ve görevlerin sağladığı bazı gelir dışı kişisel yararlar nitelik olarak gelire benzer. 

• Eğitim, kişinin yurttaşlık haklarından daha iyi yararlanabilmesini ve yurttaşlık 

yükümlülüklerini gereğince yerine getirebilmesini sağlar. 

• Eğitim, diğer tüketim etkinliklerinde de etkinlik, hesaplılık ve bilgi sağlar; eğitim almış 

kişinin daha iyi ve etkin yemesi, içmesi, gezmesi beklenir. 

4.  Eğitimin Dışsallıkları: Eğitim, teknolojik ilerlemeyi hızlandırma, uyum yeteneğini 

yükseltme, suç işlemeyi azaltma, toplumsallaşmayı sağlama, demokratik katılımı özendirme, yerel 

nitelikteki dışsallıklar (tıp fakültesinin o yöredeki sağlık hizmetlerini artırması) gibi çeşitli olumlu 
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dışsallıklar yaratır. Ancak eğitimin tüm dışsallıkları olumlu değildir. Eğitimin bazı olumsuz 

dışsallıkları da bulunmaktadır. Bu konuda okula yöneltilen şu eleştiriler belirtilebilir. 

1. Eğitim sistemi-okullar, toplumdaki otoritenin, ayrıcalıkların ve bürokrasinin kaynağıdır. 

Burada orta sınıf çocukları, sistemin içerisinde edilgen bir öğe olarak iş birliği yaparlarken, 

çalışanların çocukları başarısız sayılarak sistemin dışına itilmektedir.  

2. Okul, doyumsuz tüketicilerin yetiştirildikleri toplu tüketim toplumunun bir aracıdır.  

3. İstihdam yerlerine göre aşırı derecede eğitilmiş bir iş gücü ordusunun varlığı 

gözlenmektedir. Maden işçiliği, şoförlük, gece bekçiliği, temizlikçilik gibi çeşitli işler işçi 

beklerken doktoralı ve yüksek lisans mezunu binlerce genç gelişmiş ülkelerde iş aramaktadır.  

4. Okulların kendi aralarında nitelik farklılaşmasına uğraması, var olan toplumsal 

tabakalaşmayı geleceğe yansıtmaktadır. 

5. Eğitimin Toplumsal ve Kişisel Getirisi Ayrımı: 

Toplumsal Getiri: Eğitimin toplumsal getirisini hesaplamada iki yol vardır. Birincisi düz 

işçi ile vergiden önceki ücret farkını, eğitimin toplumsal getirisi olarak kabul etmektir. 

Araştırmalarda bu yöntem izlenmektedir. Brüt ücretin, marjinal verimliliğe eşit olduğu 

varsayımından hareketle, eğitimin toplumsal getirisi olarak brüt ücret farkı alınmaktadır. Ancak 

örneğin sadece yükseköğretim düzeyinin toplumsal getirisi araştırılıyorsa, lise mezunları ile ücret 

farkı ele alınır. 

İkincisi ise bu brüt ücret farkına dışsallıkların eklenmesine ilişkin yöntemdir. Başka bir 

deyişle toplumsal getiri alanında ilk yöntem (brüt ücret farkı) tabanı, dışsallıkları da içeren ikinci 

yöntem ise tavanı oluşturmaktadır.  

Teknolojik (bilgideki) ilerleme eğitimin sağladığı bir dışsallık sayılırsa, eğitimin katkısı ya 

da toplumsal getirisi iki katına çıkar. 

Kişisel Getiri: Araştırmalarda izlenen yol; toplumsal getiri, brüt ücret farkından, ücretten 

kesilen doğrudan vergilerin çıkartılması ile eğitimin kişisel getirisi bulunur. Dikkat edilmesi 

gereken nokta; eğitime olan kişisel istem (talep) ile eğitimin kişisel getirisi arasında ilişki 

bulunduğudur. Çünkü eğitime kişisel istem, kişisel getiri haddinin bir fonksiyonudur. 

Yaş-Kazanç Profilleri 

Yaş-kazanç profilleri, çeşitli eğitim düzeylerindeki kişilerin veya kuşakların; ömür boyu 

gelirlerinin görünümünün, geometrik veya aritmetik bir belirlemesidir. Diğer bir deyişle, eğitim 

düzeyi ve yaşa göre kazanç akımının değişiminin saptanmasıdır. Yaş-kazanç profilleri ile net ömür 

boyu gelir akımı arasındaki fark; yaş-kazanç profilinin, gayri safi nitelikte olmasından 

doğmaktadır. Yaş kazanç profilinden indirimlerle, net ömür boyu gelir akımı elde edilebilir. Ek 
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eğitimin, ömür boyu geliri genellikle yükseltebileceği söylenebilir. Böylece bireysel eğitim 

isteminin gelecekte getiri elde etmeye yönelmiş kişisel yatırım niteliğinde olduğuna dikkat 

edilmelidir. Fakat önemli olan nokta, ek eğitimin "yaş-kazanç profilini" yukarıya doğru 

kaydırmasının azalarak olması ve "yaş-kazanç profilinin" bir doruk noktasına ulaştıktan sonra 

düşmesidir. Yaş kazanç profilinin, eğitimden sonra hızla yükselip belli bir doruğa vardıktan sonra 

düşüş göstermesinin nedeni, eğitimin toplam maliyeti ile beşeri sermayenin zamanla yıpranmasıdır. 

Ayrıca yaşın ilerlemesinin gelir sağlama üzerinde olumsuz etki yaptığını da gözden kaçırmamak 

gerekir. Ömür boyu gelir profilleri incelendiğinde genel olarak bir üst öğretim düzeyinin bir alt 

öğretim düzeyine göre daha yüksek başlangıç geliri sağladığı; bir üst öğretim düzeyinin ömür boyu 

gelir profilinin bir alt öğretim düzeyindekinin üzerinde olduğu ve dolayısıyla toplam gelir alanının 

daha fazla olduğu; gelirin genç yaşlarda artarak, daha sonraki yaşlarda ise azalarak arttığı; öğretim 

düzeyi yükseldikçe gelirin doruk noktasına daha genç yaşta ulaştığı, dolayısıyla azalmaya da daha 

geç yaşta başladığı gözlenmektedir (Akalın, 1986, 243–246, Özgü, 1987, 33). 

Mesleki ve Teknik Öğretimin Topluma, Bireye ve Ekonomiye Sağladığı Yararlar 

Dünyadaki teknolojik ve ekonomik gelişmeler, makine altyapısından, binalardan, çevre 

düzenlemesinden önce insan kaynağının geliştirilmesine yatırım yapılmasını gerektirmektedir. 

Ekonomik gelişmenin sağlanması ve gelirin artması için mesleki niteliklerin kazandırılmasına 

yönelik yatırımların arttırılması gereklidir (Ziderman, 1997, 351). Toplumların gelişmesinde 

belirleyici öğe insan kaynağının niteliğidir. Yaşam ölçünlerinin (standartlarının) geliştirilmesi, 

istihdam oranının arttırılması, iyi bir eğitim sistemi ile olanaklıdır (Heraty vd, 2000, 196).  

Ekonomik gelişme toplumdaki teknik gelişme ve üretimle bağlantılı olduğu sürece mesleki 

ve teknik öğretimin önemi devam eder. Toplumlar bugünkü gelişmelerine ulaşıncaya kadar, 

mesleki eğitimden yararlanmışlardır (Psacharopoulos, 1997, 386). Ulusal anlamda mesleki ve 

teknik öğretim, daha yüksek nitelikte, uyarlanabilir çok yönlü ve geliştirilebilir mesleki beceriye 

sahip bireyler yetiştirmektir (Billett, 1998, 398).  

Mesleki ve teknik öğretimin maliyeti genel öğretime göre yaklaşık 2–4 kat fazla 

olmaktadır. Buna karşın bireylerde ne düzeyde bir verimlilik sağladığı konusu tartışmalıdır. 

Kimilerine göre iki kat pahalı olmasına karşın bireylerin verimliliklerini iki kat arttıramamaktadır 

(Psacharopoulos, 1997, 392). Mesleki ve teknik öğretimin getirisi ülkenin ekonomik koşulları ile 

ilgilidir. İşsizliğin fazla olduğu ekonomilerde bireylerin iş bulma olanakları düştüğü için mesleki ve 

teknik öğretimin getirisi de düşecektir. Hükümetlerin maliyet-yarar üzerinde fazla durmaları, 

politika belirlemede doğru karar verebilmek içindir (Billett, 1998, 388).  

Tansel’in (1994) araştırmasına göre Türkiye’de mesleki ve teknik öğretime devam eden 

erkek öğrencilerin genel ortaöğretime devam eden öğrencilere oranla daha fazla getirisi vardır 

(Akt: Ziderman, 1997, 359). Lewin’e (1993, 224) göre genel öğretimin, mesleki ve teknik 
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öğretimin ayrı koşullarda ve birbirinden farklı gereklilikleri ve getirileri vardır. Genel liseler 

ekonominin gereksinim duyduğu temel anlayışları ve becerileri kazanmış, yeni koşullara 

uyarlanabilir mesleki yeterlikler kazanırken mesleki programlar ve teknik programlar belirli bir 

alanda bireye teknik ve uzmanlık yeterliği kazandırır (Akt: Ziderman, 1997, 359).  

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde mesleki ve teknik öğretimin maliyetine karşılık 

getirisinin düşük olduğunu gösteren birçok araştırma sonucu bulunmaktadır (Ziderman, 1997, 357). 

Mesleki ve teknik öğretimin getirileri konusunda ülkelere göre farklılıklar bulunmakta, bu nedenle 

tüm ülkelere genelleme yapmak yerine belirli bir ülkenin koşullarına göre görüş belirtmek ve 

politika üretmek gerekmektedir (Psacharopoulos ve Patrinos (1993, 232); Ziderman, 1997, 359).  

Araştırma sonuçları mesleki ve teknik öğretimin bölgesel düzeyde ele alınması ve 

düzenlenmesinin daha uygun olacağını göstermektedir. Ancak kimi çevreler iş başında 

yetiştirmenin mesleki ve teknik öğretime göre daha az maliyetli ve getirisinin daha fazla olacağını 

ileri sürmektedirler. Ancak iş başında eğitimin birçok sakıncası vardır. İşbaşında yetiştirme 

yalnızca o anki koşullara uygun ve gereksinimleri karşılamaya dönük, bireyde genel bir yeterlik ve 

anlayış değişikliği yaratmayan yetiştirmelerdir. Bu bakımdan mesleki ve teknik öğretimi yalnızca 

teknik beceri kazandırma süreci olarak görmemek gerekir. Mesleki ve teknik öğretimde işe karşı 

olumlu tutum, güdülenme, yaratıcılık, iş birliği yapma, bilimsel düşünebilme vb. birçok yönden 

birey geliştirilmeye çalışılır (Ziderman, 1997, 360).  

Mesleki ve teknik öğretim, toplumda iş bulamayan yoksul grupların iş bulmalarında fırsat 

yaratır. Bireylere temel mesleki beceriler ve çalışma anlayışı kazandırılması özellikle yoksul 

grupların kısmen bir gelir elde etmesi için fırsat sağlar. Bunların içinde yeterli olanlar üst 

öğrenimlerine devam edebilirler (Psacharopoulos, 1997, 391). Mesleki ve teknik öğretimin amacı 

daha çok alt düzeyde eğitim başarısı gösteren bireylere kısa yoldan mesleki yeterlik 

kazandırmaktır. Yeni ekonomik gelişmeler düşük akademik başarı gösteren bireyler açısından 

birçok olumsuz sonuç doğurmaktadır. Eğitim süresinin artmasına paralel olarak daha uzun süre 

eğitim görme kimi bireyler için oldukça güç olabilmektedir. Mesleki ve teknik öğretim daha çok 

eğitime karşı olumsuz tutum geliştiren veya akademik başarısı düşük toplum kesimleri için bir 

ekonomik getiri sağlama aracı olmaktadır (Bertrand, 1998).  

Mesleki beceriler bireylerin iş bulma ve ayrıca var olan iş olanakları arasında daha iyi 

koşullar ve ücretli olanlarda istihdam edilme olanağı sağlar. Birçok raporda eğitimin ölçülemeyen 

çok yararlarının bulunduğu belirtilmektedir. Ayrıca eğitimin yalnızca ekonomik getiri yönünden 

düşünülmesinin onun toplumsal yapılandırma aracı olma işlevini sınırlandırmaktadır. Eğitimin 

belki de en önemli işlevi bireye demokratik ve ekonomik süreçte etkin rol almasını sağlamasıdır 

(Heraty vd., 2000, 182).  

 



 26

Billett (1998, 395) mesleki eğitimin topluma birçok yönden katkı getirdiğini belirtmektedir. 

Mesleki ve teknik öğretimin; 1. Üretim artışı, 2. İşgücü niteliğinde esneklik,  3. Harcamalarda ve 

malzeme kullanımında tasarruf sağlama, 4. Daha güdülenmiş iş gücü ve 5. Elde edilen ürünün 

niteliğinde artış sağladığı kabul edilmektedir.  

Bir diğer sınıflandırmaya göre, mesleki ve teknik öğretimin (Carnevale ve Schulz, 1990. 

Akt: Billett, 1998, 395); 1. Gelirin artması, 2. Harcamaların ve israfların azalması, 3. Parasal 

olmayan yararları vardır.  

Gelirin artması, çıktıların (ürünlerin) artması ile ilgilidir. Harcamaların azalması, 

devamsızlığın ve işten kaytarmanın azalması, yanlış üretimin azalması, sahteciliğin azalması, 

kazaların ve boşa kullanılan malzemelerin azalması ile ilgilidir. Hesaplanamayan yararlar ise, bir 

değeri olan ancak bu değeri hesaplanamayan yararlardır. Bunlar iş gücünün çok yönlü ve uyum 

sağlayabilir olma niteliği ile gönülgücü (moral) ve güdüleme (motivasyon) yönünden iyi durumda 

olmasıdır (Billett, 1998, 395).  

Genel olarak, geliri arttırmayı doğrudan doğruya hedefleyen eğitim türünün, mesleki ve 

teknik eğitim olduğu söylenebilir. Eğitim sistemi içinde mesleki ve teknik öğretim ne kadar 

ağırlıklı ya da alınan eğitim ne ölçüde mesleki teknik boyutta ise eğitim ile gelir arasında o derece 

bağlantı kurulabilir. Bununla birlikte, alınan eğitimin mesleki ve teknik alanda olması da tek başına 

daha yüksek gelir sağlamaz. Kuramla uygulamayı bütünleştirmeyen, “yapabilmeyi” öğretemeyen 

bir mesleki ve teknik öğretimin, üretim bilgi ve becerisini dolayısıyla geliri de gereğince arttırması 

beklenemez. Ayrıca, mesleki ve teknik öğretimle sağlanan bilgi ve becerilerin üretim piyasasında 

istemi (talebi) olan bilgi ve beceriler olması gerekir (Özgü, 1987). 

Mesleki ve teknik öğretim programının türü bireyin güdülenmesini, öğrenme durumunu vb. 

etkiler. Gelecekte iş olasılıkları düşük, düşük gelir elde etme olasılığı yüksek meslek alanlarında 

eğitim görenler okula ve öğrenmeye karşı olumsuz tutum geliştirebilmekte, ayrıca eğitimden 

uzaklaşabilmektedirler (Ziderman, 1997, 361).  

Mesleki ve teknik öğretimin getirilerine ilişkin birçok yaklaşım bulunmaktadır. Bu 

yaklaşımların sınıflandırılması, çözümlenmesinde kullandıkları yönteme göre oluşturulabilir. Kimi 

yaklaşımlarda birkaç değişken kullanılırken (katılımcıların doyumu, uygulamada gereksinimi 

duyulan niteliklere uygunluk vb.), kimi yaklaşımlarda sürecin başından sonuna kadar çok sayıda 

değişken hesaba katılır. Ancak araştırmalar, tüm değişkenleri hesaba katarak bir maliyet-yarar 

çözümlemesi yapmanın uygulamada olanaklı olmadığını göstermektedir (Robinson ve Robinson, 

1989; Billett, 1994a; Leimbach, 1994; Hedges and Moss, 1996. Akt: Billett, 1998). Bu güçlük 

özellikle eğitim maliyetlerine karşın eğitimin getirilerinin hesaplanması konusundadır.  
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Öğrenmenin yaşam boyu sürmesi ve yararlarının bireye, firmalara ve genel olarak topluma 

uzun dönemli etkilerinin bulunması ve ayrıca insan kaynağının maliyetinin diğer üretim girdilerinin 

maliyeti gibi hesaplanmasından kaynaklanan güçlükler vardır (Elson, 2000, 704).  

Mesleki ve teknik öğretimin maliyeti ve getirisi toplumların genel ekonomik ve toplumsal 

yapısına göre farklılık gösterir. Yine mesleki ve teknik öğretimin içeriği ve programın türüne göre 

maliyet ve getirisi farklılaşır. Ayrıca mesleki ve teknik eğitim yalnızca okulda gerçekleşmez. Aynı 

zamanda firmalar da belirli oranda mesleki yetiştirme yaparlar ve bu konuda kimi firmalar önemli 

kaynaklar ayırır. Ancak firmaların mesleki ve teknik eğitim konusunda bir hesaplama 

yapabilmelerinin olanağı pek yoktur. Çünkü bu konuda yeterli ayrıntılı veri elde etmeleri güçtür. 

Bireyin başka firmadan ve daha önceki eğitiminden sağladığı becerileri ve maliyetleri ile 

firmadayken kazandığı beceriler ve maliyetleri hesaplama olanağı bulunmamaktadır (Billett, 1998, 

387). 

Ayrıca, maliyet yarar çözümlemesi konusunda karşılaşılan güçlüklerden birisi de eğitimsel 

becerilerin bir bölümünün sonraki zamanlarda ortaya çıkabilmesi veya eğitimin etkisinin uzun süre 

sonra ortaya çıkabilmesidir. Bu nedenle firmalar eğitim harcamalarını olabildiğince azaltmaya ve 

daha kısa zamanda sonuç alabilecekleri becerilere yönelmektedirler (Billett, 1998, 389).  

Türkiye’de eğitimin yararları konusunda yapılan üç araştırma belirtilebilir. 

Fatih TÜRKMEN (2002) yaptığı “Eğitimin Ekonomik ve Sosyal Faydaları ve Türkiye’de 

Eğitim Ekonomik Büyüme İlişkisinin Araştırılması” adlı araştırmada eğitimin ekonomik ve 

toplumsal yararlarını incelenmiştir. Mehmet KAYTAZ ise (Kasım 2004), “Türkiye’de Okulöncesi 

Eğitimin Fayda-Maliyet Analizi” adlı yayınında, erken çocukluk eğitiminin yararları olarak 

Cleveland ve Krashinsky’nin (2003) belirttikleri çalışmayı temel almıştır. 

 “Yükseköğretim Karma Malına Maliyet-Fayda Analizinin Uygulanması” adlı kitabında 

Güneri Akalın (1980, 27–30), yükseköğretimin yararlarıyla ilgili yükseköğretim karma malının 

farklı taraflar (vergi mükellefleri, öğrenciler) için farklı niteliklerde olduğunu, toplum (vergi 

mükellefleri) yönünden toplumsal mal veya ‘erdemli mal’ (daha aydın, demokratik, kültürlü 

yurttaşların yetişmesi) niteliği taşıdığını; yükseköğretim öğrencileri yönünden ise; lise 

mezunlarıyla ‘vergi sonrası- ücret farkı’ sağlayacak ‘beşeri sermayenin’ elde edildiği kişisel mal 

olduğunu belirterek, yükseköğretimden sağlanan doğrudan ve dolaylı yararları açıklamıştır. 

Bu üç araştırmanın birisi eğitimin yararlarını, ikincisi okulöncesi eğitimin yararlarını, 

üçüncüsü ise yükseköğretimin yararlarını alanyazındaki (literatürdeki) bilgilere göre belirtmektedir. 

Mesleki ve teknik öğretimin sağladığı yararlar da alanyazında eğitimin yararları ile ilgili 

belirlemeler temel alınarak şu biçimde belirtilebilir: 
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Mesleki ve Teknik Öğretimin Bireye/Mezunlarına Sağladığı Doğrudan Yararlar 

• İlköğretimi bitirenlere göre sağladığı ücret farkı ya da diğer deyişle gelir sağlar. 

• Yükseköğretime devam olanağı sağlar.  

• Gelir sağlama ile yükseköğretime girme arasında bir seçim yapabilme olanağı sağlar. 

• Bireyin istihdam olanaklarını genişleterek parasal olmayan seçim olanakları sağlar.  

• Teknolojiye uyum sağlama ve teknolojik işsizliğe karşı durabilme olanağı sağlar. 

• Bireyin tüketiminin niteliğini iyileştirir ve tüketiminin türünü arttırmaya katkı sağlar. 

Mesleki ve teknik öğretim harcamalarının çözümlenmesinde, bireylere (mezunlara) 

sağladığı bu doğrudan yararlar göz önünde bulundurulur; bunlar içinde özellikle öne çıkan mali 

getiridir. Kuşkusuz, bireye sağlanan bu yarardan belli ölçüde toplum da yararlanır. 

Mesleki ve Teknik Öğretimin Bireye/Mezunlarına Sağladığı Dolaylı (Dışsal) Yararlar  

• Mesleki ve teknik öğrenim gören mezunlardan başka kişilerin gelirleri, mesleki teknik 

öğretim harcamaları dolayısıyla artabilir. 

• Şimdiki öğrencilerin daha iyi eğitilmesi dolayısıyla gelecek kuşakların geliri artabilir. 

• İşgücünün istihdam biçiminin değiştirilmesi olanağını sağlayabilir.  

• Mesleklerin geliştirilmesi açısından kurumsal örgütlenme sağlar. 

• Yurttaşlık haklarından daha iyi yararlanmayı, yurttaşlık ödevlerinin yerine getirilmesine 

katkı sağlar. 

• Toplumsal dayanışmayı ortak kültür hazinesini geliştirerek pekiştirir. 

• Bilgili seçmenler yetiştirerek demokrasinin iyi işlemesine katkı sağlar. 

• Bireyin bakış açısını genişletebilir ve serbest zaman etkinliklerinden daha çok 

yararlanmasını sağlayabilir. 

• Mesleki ve teknik öğretimin sağladığı dışsal ekonomilerin bir başka sınıflandırılması ise 

bu öğretimden kimlerin yarar sağladığına (öğrencinin/mezunun yaşadığı çevredekiler yani ailesi, 

komşuları, aynı kentte oturanlar; öğrenci/mezunla aynı çevrede oturanlar; toplumun tümü yarar 

sağlar) göre yapılabilir. 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul Mezunlarına Sağlanan Haklar 

Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarından mezunlarına şu haklar dolayısıyla yararlar 

sağlanmaktadır (EĞİTEK, http://okulpdr.sitemynet.com/olanak.htm  (23.10.2005). 
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1. Anadolu teknik lisesi, teknik lise, anadolu meslek lisesi, endüstri meslek lisesi ve kız 

meslek lisesi ile çok programlı liselerin bu okullarda uygulanan bölümlerinden mezun olanlar, 

3795 sayılı yasaya göre “Teknisyen” unvanı ile istihdam edilirler. 

2. Anadolu teknik lisesi ve anadolu meslek lisesi mezunları, yabancı dille eğitim görmenin 

üstünlüklerine sahip olurlar. 

3. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, yükseköğretim 

kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına (ÖSS) katılma hakkına 

sahiptirler. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları ayrıca, 4702 Sayılı Yasa ile 2547 

Sayılı Yasa’nın 45. Maddesi’nde yapılan değişiklik gereğince sınavsız olarak alanlarındaki meslek 

yüksekokulu programlarına girebilmektedirler. 

4. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonunda, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen 

alanlarının devamı niteliğindeki yükseköğretim programlarını tercih etmeleri durumunda, ÖSS 

yerleştirme puanları hesaplanırken, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları 0.8 katsayısı ile çarpılarak 

ÖSS puanlarına eklenmekte, ayrıca, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları 0.24 katsayısı ile 

çarpılarak elde edilen rakam kadar ek puan verilmektedir. 

5. Mezunların, iş bulmaları ve mesleklerinde ilerlemeleri daha kolay olmaktadır. 

6. Kamu kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar, genel lise mezunlarına göre bir 

üst derece ile işe başlamaktadırlar. 

7. Anadolu teknik lisesi ve teknik lise mezunlarına, 3308 Sayılı Yasa’ya göre, doğrudan 

“İşyeri Açma Belgesi” verilir. 

8. Anadolu meslek lisesi ve meslek lisesi mezunları, 3308 sayılı Mesleki Eğitim 

Kanunu’nun değişik 30'uncu maddesi gereğince, iş yeri açabilmek için koşul olan “Ustalık 

Belgesine”, ustalık sınavına girerek ulaşabilirler. 

9. Mesleki ve teknik öğretim yapan okullarda eğitim görenler okul ve işyerlerinde iş 

eğitimi almış olmaları nedeniyle mesleğe yatkın olurlar ve meslek değiştirmek istemeleri 

durumunda yeni mesleğe çok kısa zamanda uyum sağlarlar. 

10. Eğitimleri süresince iş yaşamını yakından tanıyacaklarından kendi işyerlerini kurup 

çalıştırabilirler. 

İşletmelerde meslek öğrenimi gören öğrenciler: 

1. İşletmelerde meslek eğitimi süresince yaşlarına uygun asgari ücretin % 30'undan az 

olmamak üzere ücret alırlar. 

2. İşletmenin sağladığı diğer toplumsal olanaklardan yararlanırlar. 

3. Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler. 
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4. Eğitimleri süresince muayene ve tedavi harcamaları Sosyal Sigortalar Kurumunca 

karşılanır. 

5. Okul atölyelerinde bulunmayan eğitim aracı, makine ve donatımı işletmelerde görüp 

kullanma olanağına sahip olurlar. 

6. Mesleki bilgi ve becerilerini işyerlerinde gerçek iş koşullarında geliştirirler. Öğrencilerin 

kendilerine olan güveni artar. 

7. Ülkemizin gereksinim duyduğu yeni iş alanlarına uygun programlarla, daha çok 

uygulama yaparak eğitilirler. 

1. 1. 4. 2. Eğitimin Maliyeti 

Bu başlık altında eğitimde verimlilik-maliyet ilişkisi ile eğitimin maliyeti konuları 

ele alınmıştır. 

Eğitimde Verimlilik – Maliyet İlişkisi 

Verimlilik, elde edilen çıktı ile onu elde etmek için kullanılan girdi arasındaki oran ya da 

en uygun (optimum) ilişki olarak tanımlanabilir. Bir etkinlikte, belli bir çıktı düzeyi, en az girdi ile 

elde edilmişse ya da belli bir girdi düzeyi ile en çok çıktı üretilmişse, bu etkinlik verimli olarak 

sonuçlanmıştır. Verimlilik, kaynakların savurganca kullanılmamasını gerektirir. Eğitimde 

verimlilik, ekonomideki marjinal verimlilikten farklı değildir. Eğitim etmeninin verimliliği aynen, 

sermaye ya da emek etmeninin verimliliği olarak tanımlanmaktadır. 

Üretim ile verimlilik arasındaki ilişki incelendiğinde; üretimdeki artışın her zaman 

verimlilik artışını göstermediği anlaşılır. Çünkü girdideki artışın, üretimdeki artışı geçmesi 

verimliliği düşürür. Çıktı (ürün, mezun), girdide bir değişiklik olmaksızın artar ya da aynı çıktı 

üretim etmenlerinin daha az kullanımı ile elde edilirse verimlilik de artmış olur. Öyleyse verimlilik 

artışı, niteliği koruyarak, hatta yükselterek, üretilen birim başına tüketimi azaltmaktır; nicelik ve 

nitelik dâhil en yüksek üretimi en ekonomik olanaklarla gerçekleştirmektir. 

Eğitim hizmetlerinin belli bir satış fiyatı yoktur. Ayrıca ekonomide satıcı tarafından satılan 

mal ve hizmetin alıcının aldığı mal ve hizmete eşit olmasına karşın, eğitimde öğretilen bilgi genel 

olarak öğrenilen bilgiye eşit değildir. Çünkü öğretim kurumlarının ürünü öğrenilmiş olan bilgiyle 

sınırlı kalmaz. Öğrenciler okulda yalnız bilgi değil; disiplin, hoşgörü, kendine güven duyma ve 

hâkim olma, topluma uyum yeteneği gibi davranışlar da kazanırlar. Bu nedenle verimlilik, etkililik 

kavramıyla ilişkilidir.  

Eğitimde verimlilik kavramı, paramızın karşılığında en yüksek yararı sağlayıp 

sağlamadığımızla ilgilidir. Eğitimde verimlilik, eğitim kalkınmasının önemli konularından birisidir. 

Çünkü okula kaydolan öğrenci sayılarının artmasına karşın eğitime sağlanan parasal destek giderek 
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daha fazla kısıtlanmaktadır. Para ile ilgili bu baskıların nedeni,  kısmen diğer sektörlerle; sağlık, 

tarım, toplum kalkınması, var olan paraya olan istemde (talepte) yaşanan rekabettir. Para 

sıkıntısının nedenleri ne olursa olsun, eğitimde verimliliğin sorunları değişmemektedir (UNESCO, 

1998). 

Eğitimde verimliliği değerlendirmede, eğitimde süreç modeli ve bu modelin öğelerinin 

(girdi, süreç, çıktı, sonuç) ayrı ayrı incelenmesi önemli bir yoldur.  

Verimliliği düşük maliyetle karıştırmak yaygın bir yanlış anlamadır. Düşük maliyetli bir 

etkinliğin mutlaka verimli olduğuna inanmak yanlıştır. Aynı biçimde, etkinliğin niteliğini 

düşünmeden yalnızca eğitimin maliyetini düşürerek verimliliği artıracağına inanmak da yanlıştır. 

Örneğin kırsal kesimde eğitimin maliyetinin daha yüksek olması, burada eğitimin daha az verimli 

olduğu sonucunu doğurmaz. Kırsal kesimde öğrenci sayısının azlığı nedeniyle, bir öğretmene 

düşen öğrenci sayısının düşük olması maliyeti yükseltmektedir. Burada görev yapan öğretmenlerin 

bir kısmının başka yerlere atanması, eğitimin maliyetini düşürebilir, ancak eğitimin verimliliğini 

sağlamaz (UNESCO, 1998). 

Düşük maliyet, bazen yüksek verimlilik sağlayabilir, ama her zaman değil. Harcamaların 

çok yüksek olduğu savurganlık bulunan yerlerde, verimlilik ve düşük maliyet aynı anda var 

olabilir. Fakat pahalı girdilerin aynı oranda daha büyük üretkenliğe yol açtığı yerlerde verimlilik 

için yüksek maliyetlere katlanmak gerekebilir. Buradaki anahtar nokta, bir etkinliğin verimliliğinin 

yalnızca girdinin maliyetine bakarak değil, çıktının niteliğine bakarak belirlenebileceğidir 

(UNESCO, 1998). 

Verimlilikle ilgili konular şu iki soruyla açıklığa kavuşturulabilir: Bir ülke maliyette büyük 

artışlara yol açmadan hizmet sunulan öğrenci sayısı ve öğrenme düzeyini nasıl artırabilir? Bir ülke 

öğrencilerin öğreneceklerini azaltmadan eğitimin maliyetini nasıl düşürebilir? Verimliliği artırmaya 

çalışırken, yalnızca etkinliğin maliyetini değil, aynı zamanda niteliğini ve etkililiğini de düşünmek 

gerekir. Verimliliği artırmak, niteliği iyileştirerek, maliyeti düşürerek ya da ikisini bir arada 

gerçekleştirerek sağlanabilir. Düşük maliyetli bir etkinliğin mutlaka verimli olması 

beklenmemelidir. Aynı biçimde, etkinliğin niteliğini düşünmeden yalnızca eğitimin maliyetini 

düşürerek verimliliğin artıracağına inanmak da yanlıştır (UNESCO, 1998). 

Eğitimin Maliyeti 

Eğitimde kullanılan kaynakların bir maliyeti vardır. İnsanlar maliyeti olan kaynakları 

ekonomik ussallık içinde kullanma zorunda ve eğiliminde olduğundan, yarar beklentisi olmadan 

kaynak ayrılacağını düşünmek, akılcı olmaz. Eğitim, ileride yarar sağlayacağı için yatırımdır. 

Yapılan ampirik çalışmalara göre bu yararın bir kısmının parasal gelir olduğu bilinmektedir. Bunun 

yanında kestirimle ölçülememekle birlikte, kişisel ve dışsal yararları da olduğu varsayılmaktadır 

(Hakan, 1987, s. 39). 
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Eğitimin maliyeti olarak doğrudan maliyet, dolaylı maliyet ve sermaye maliyeti söz 

konusudur. Ayrıca toplumsal ve kişisel maliyet ayrımı yapılabilir (Akalın, 1986, s. 235–239). 

Aşağıda doğrudan maliyet, dolaylı maliyet, sermaye maliyeti ve toplumsal maliyet hakkında bilgi 

verilmiştir.  

1. Doğrudan maliyet: Doğrudan maliyet öğrencilerin, ailelerinin, kamunun yaptığı 

harcamaları kapsayan maliyettir. Kamusal doğrudan maliyet ve kişisel doğrudan maliyet olarak 

hesaplanabilir.  

Kamusal Doğrudan Maliyet (Cari giderler) : 

1. Personel aylıkları (öğretmen ve yönetsel personel aylıkları), 

2. Kırtasiye, iletişim, yakıt, donatım, kütüphane ve laboratuvar giderleri, 

3. Bakım giderleri. 

Kişisel Doğrudan Maliyet:  

1. Kayıt ve dönem harçları, resimleri, 

2. Kitap ve ders harcamaları, 

3. Okula gelmek için yapılan ulaşım harcamaları. 

2. Dolaylı maliyet: Dolaylı maliyet, eğitim sırasında çalışma çağında olanların, eğitim 

süresince çalışmayarak vazgeçtikleri ücret (kazanç) tutarıdır. Doğrudan maliyetler bir akım 

olmasına karşın, dolaylı maliyetler zımnî bir kayıttır.  

3. Sermaye maliyeti: Eğitim beşeri sermaye ürettiğine göre, bir yatırım malları sanayisidir. 

Sermaye maliyetleri dışarıda tutulursa, kısa dönem marjinal maliyetler elde edilebilir. Eğer 

sermaye maliyetleri de eklenirse uzun dönem marjinal maliyetlere ulaşılabilir. Sermaye ve işletme 

maliyetleri (= doğrudan + dolaylı maliyetler) ayırımı yukarıdaki nedenle önemlidir. Diğer yandan 

yıllık sermaye maliyeti, sermayenin yıllık kirası olarak belirtilebilir: = Sermayenin yıllık kirası = 

Yıllık amortisman = Sermaye malının fiyatı = Faiz oranı. 

Binalar, bilgisayarlar, laboratuvar donatımı, taşıtlar gibi sermaye mallarının ekonomik 

değerindeki yıpranmayı gösteren amortismanlar doğrudan maliyet kalemidir. Kuşkusuz, sermaye 

maliyeti hesaplandıktan sonra öğrenci sayısına bölünerek öğrenci başına sermaye maliyeti elde 

edilir.  

4. Toplumsal maliyet (Toplam maliyet): Burada toplumsal maliyet, eğitimin toplam 

maliyetini verdiğinden; doğrudan, dolaylı ve sermaye maliyetlerinin üçü de hesaplanabileceği gibi, 

kamusal ve kişisel maliyetler toplanarak da bulunabilir.   
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Kişisel Maliyet: Eğitimin kişisel maliyetine giren kalemler şunlardır: Kişisel doğrudan 

maliyet (kayıt dönem harçları + kitap ve ders harcamaları + okula ulaşım harcamaları) ve dolaylı 

maliyet (vazgeçilen gelir) dir. Ancak bu toplamdan öğrencilere, devlet veya vakıflarca sağlanan 

karşılıksız burs ve malî yardımları düşmek gerekir. 

Kamusal Maliyet: Bu devletin katlandığı maliyettir. Bu maliyet ve sermaye maliyeti ile 

doğrudan kamusal maliyet yani personel aylıkları, malzeme, enerji ve günlük bakım giderleri girer. 

Yatırım, ileride yarar sağlamak üzere yapılan cari üretim olarak da tanımlanabilir. Bir 

ekonomik etkinlik, sonuçta yarar sağlamıyorsa, diğer özellikleri ne olursa olsun yatırım olarak 

düşünülmez. 

Eğitimde amaç kâr değildir. Ancak eğitimin topluma maliyeti; kamusal ve özel öğretim 

harcamaları ile vazgeçme maliyetinden oluşmaktadır. Çünkü eğitim için devlet, firmalar, eğitim 

kurumları, bireyler ve aileleri harcama yapmaktadır (Âdem, 1993, s. 127).  

Eğitimin bireye gerçek maliyeti ise, eğitimin dolaysız ve dolaylı parasal maliyeti ile 

vazgeçme maliyetini içerir.  Dolaysız parasal maliyet; okul ücreti, kitap, kırtasiye gibi konularda; 

dolaylı parasal maliyet ise yol, beslenme, giyim gibi konularda yapılan harcamalardır. Parasız 

eğitim, burs, ücretsiz yemek, eğitim giderlerinin vergiden düşülebilmesi vb. eğitimin bireye parasal 

maliyetini azaltıcı uygulamalardır (Âdem, 1993). 

Alternatif maliyet ya da fırsat maliyeti olarak da kullanılan vazgeçme maliyeti ise hem 

ekonomide hem eğitim ekonomisinde önemli bir kavramdır. Vazgeçme maliyeti, hem toplum hem 

de birey açısından söz konusu olabilir. Kıt kaynakların değişik biçimlerde kullanımı arasında bir 

seçim yapmak, seçilen seçeneğin dışındaki seçenekleri feda etmek, diğer bir deyişle bazı 

gereksinimleri karşılama fırsatını kaçırmak anlamına gelir. Toplum açısından ekonomik karar 

verici olan Devletin yatırımlarının yol yapımına karar verilmesi durumunda, aynı kaynaklarla 

yapılabilecek eğitim kurumları ya da fabrikalar bir ölçüde feda ediliyor demektir. Bu da yapılan 

seçmenin toplum açısından vazgeçme maliyetidir. Bireyler bir ekonomik etkinlikte bulunarak gelir 

elde edebilecekken bir eğitim kurumuna devam ederek, gelir elde etmekten vazgeçebilirler. 

Böylece bu eğitim kurumuna devam etmenin vazgeçme maliyeti, bir işte çalışarak elde edilebilecek 

gelirdir. 

Üretim süreci ile girdiler arasındaki etkileşim eğitimin maliyetini belirler. Maliyet, iki 

biçimde düşürülebilir: 

a. Girdi düzeyini azaltarak (daha az öğretmen, daha az derslik, daha az ders kitabı), 

b. Daha düşük maliyetli bir öğretim teknolojisi seçerek (örneğin radyo yerine programlı 

öğretim araç-gereci kullanarak, öğretmen yerine radyo kullanarak vb.). Oysa 

kalkınmakta olan ülkelerin çoğunda girdilerin niteliği düşüktür ve maliyetine 

katlanılabilecek teknolojiler de sınırlıdır (UNESCO, 1998). 
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Maliyet ve finansman çözümlemesi, ulusal ölçekte eğitim ve insan kaynakları gelişimi için, 

ayrı ayrı her düzeyde ve türde yapılan toplam harcamaları odak olarak alır. Aynı zamanda, 

geleceğe dönük büyüme kestirimleri ve eğitim sistemini geliştirmenin toplam maliyetler üzerindeki 

olası etkilerini kapsar.  

Eğitimin maliyetini ölçmede, eğitimin çıktılarını üretmede kullanılan kaynakların değer ve 

miktarını kestirmek için var olan maliyet verileri kullanılarak, toplam maliyet ve birim maliyet 

hesaplanabilir. Her girdi için yapılan harcamalar toplanarak toplam maliyet elde edilebilir. 

Eğitimde birim ürün (çıktı) öğrenci olarak alındığından, eğitim sisteminin verimliliğinin 

çözümlenmesinde sık başvurulan göstergelerden birisi öğrenci başına birim maliyettir.  Ekonomik 

anlamda verimliliği sağlayabilmek için, en az girdi ile en çok çıktıyı  (niteliği düşürmeden, hatta 

artırarak) elde etmek gerekmektedir. Belli bir yılda yapılan yatırım harcamalarının, öğrenim 

görmekte olan öğrencilere yansıtılması maliyet açısından sağlıklı hesaplamalar yapılmasını 

engeller. Örneğin, kamulaştırma ya da bir okul binası yapımı için yapılan harcama, bu binada 

öğrenim görecek öğrenci sayısıyla ilişkilendirilmelidir ki bu da binanın ömrüyle (örneğin 50 yıl) 

bağlantılıdır. Bu durumda eğitimde gerçekçi birim maliyet hesaplamaları için, bir öğretim yılında 

yapılan cari harcamaların, o yıl öğrenim görmekte olan öğrenci sayısına oranlanması ile öğrenci 

başına birim cari harcamalar bulunabilir. Kuşkusuz bir dönemin (örneğin son on yıl) eğiliminin 

değerlendirilmesinde, öğrenci başına hesaplanacak birim cari harcamaların belli bir yılın sabit 

fiyatlarıyla ifade edilmesi gerçek (reel) maliyeti değerlendirme olanağı verir. Ayrıca okul başına, 

derslik başına maliyet de hesaplanabilir (Karakütük, 2003, 172). 

Eğitimde Maliyet Türleri ve Birim Maliyet 

Eğitimde maliyetin tanımlanması ve ölçülmesinde farklı yaklaşımlar vardır. Bu nedenle 

eğitim maliyetini çözümlemeden önce farklı maliyet kavramları arasında ayırım yapmak gerekir. 

Woodhall (2001, 259–271) eğitim maliyetlerinin çözümlenmesine yarayan şu yolların olduğunu 

belirtmektedir:  

• Para maliyetleri ve fırsat maliyetleri,  

• Cari ve yatırım maliyetleri,  

• Ortalama ve marjinal maliyetler,  

• Okul binası maliyetleri,  

• Öğretmen maliyetleri. 

Bir mal ya da hizmetin birim maliyeti, bir birim mal ya da hizmetin maliyetini, yani belli 

miktarda mal veya hizmetin (üretim, satış ya da alış) maliyeti ile birimlerin sayı olarak belirtilen 

miktarı arasındaki ilişkiyi gösterir. “Birim maliyet” eğitimde de aynı anlama gelir. Eğitimde 

kullanılan birim maliyet türleri olarak şunlar belirtilebilir (Hallak, 1974, 32–35). 
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• Mezun başına maliyet, 

• Ulaşılan yetişme düzeyine göre maliyet, 

• Öğrenci başına birim maliyet, 

• Günlük ortalama devam maliyeti, 

• Bir öğrencilik yer başına yatırım maliyeti, 

• Sınıf başına ortalama maliyet, 

• Öğretmen başına ortalama cari maliyet, 

Bunlar içinde en çok kullanılan öğrenci başına birim maliyettir. Bu maliyet hesaplanırken, 

cari harcama maliyetleri ile toplam öğrenci sayısı arasında ilişki kurulur; yatırım maliyetleri değil 

cari maliyetler esas alınır. Çünkü bir yılda yapılan yatırım harcamaları ile aynı yıl kaydolan öğrenci 

sayısı arasındaki ilişki hemen hiç anlamlı değildir. 

1. 1. 4. 3. Maliyet-Yarar Çözümlemesi (Maliyet-Fayda Analizi) 

Eğitim kesiminde sürekli yeni yatırımlar yapılması gerekmektedir. Bu nedenle maliyetin 

saptanması ve kaynakların en uygun biçimde kullanılması gerekir. Maliyetin hesaplanmasında bazı 

durumlarda yalnızca cari okul harcamaları göz önünde tutulmakta, bazı durumlarda da yatırım 

harcamaları, burslar ve öğretmen yetiştirme harcamaları da hesaba katılmaktadır. Öğrencilerin 

okula devam etmeleri nedeniyle uğradıkları gelir kaybı (vazgeçme maliyeti) ise bu hesaplama 

dışında tutularak, ayrıca kestirilmeye çalışılmaktadır. 

Maliyet-yarar çözümlemesi, bir projenin ekonomik kârlılığını değerlendirmek için, 

maliyetler ve ekonomik yararları karşılaştıran yatırım değerlendirme biçimidir. Maliyetler ve 

yararlar arasındaki ilişki, maliyetlerin bugünkü değerleri ile gelecekte beklenen yararların bugünkü 

değeri arasındaki orana ya da yatırımın getiri oranına göre belirlenir. Maliyet-yarar 

çözümlemesinin amacı, yatırımın sonucunda gelecekte meydana çıkacak gelirdeki ek artışlar 

cinsinden ölçülen, beklenen kararları projenin fırsat maliyeti ile karşılaştırmaktır. Bir bütün olarak 

birey ya da toplum için eğitimi bir yatırım olarak değerlendirmede, maliyet-yarar çözümlemesi 

kullanılabilir. Eğitime yatırımın özel getiri oranının hesaplanması, eğitimin tek bir öğrenci ya da 

ailesi için ne kadar kârlı olduğunu gösterir. Diğer yandan toplumsal getiri oranı da hesaplanabilir 

(Woodhall, 2001, 270).  

Eğitimin ekonomik yararları eğitilmiş işçilerin ek yaşam boyu gelirleri cinsinden daha 

düşük eğitimlilerin kazançları ile karşılaştırılarak ölçülür. Eğitimin dolaylı ve dolaysız yararlarının 

ölçmede pek çok zorluklar olmasına karşın, eğitimin getiri oranını, gelecekteki yararlar ve 

maliyetlerin bugünkü değerini ölçen iskontolu nakit akışı tekniklerini kullanarak ölçmek 

olanaklıdır (Woodhall, 2001, 270). 
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Maliyet-yarar çözümlemesi (maliyet-fayda analizi); bir projenin toplumsal yararını ve 

toplumsal maliyetlerini para cinsinden sayısal olarak saptamaya ve bunları karşılaştırmaya çalışır. 

Dolayısıyla maliyet-yarar çözümlemesini uygulayan bir kamu kuruluşunun nesnel fonksiyonu yani 

maksimize etmeğe çalıştığı miktar topluma olan net yararıdır; özel sektör işletmesinde ise net 

kişisel kârdır (Akalın, 1986, 179). Bir projenin kazanç ya da yararı, dolaysız bir biçimde maliyeti 

ile parasal birimlerle karşılaştırılabildiğinde maliyet-yarar çözümlemesi kullanılır. Ancak program 

ya da projenin yararı parasal olarak kestirilemediğinde (devlet etkinlikleri genelde bu niteliktedir) 

yarar ya da etkililiği ölçmek için maliyet/etkililik çözümlemesinden (analizinden) yararlanılır. 

Özellikle eğitim sisteminin çok amaçlı niteliğinden dolayı, her amaç için ayrı bir maliyet/etkililik 

çözümlemesi yapılarak maliyet/yarar çözümlemesinin sınırlılığından doğan güçlükler giderilebilir 

(Serin, 1979, 147). 

Eğitim alanında gerçekleştirilmek istenen projelerden hangisinin seçileceğine karar vermek 

için maliyet-etkililik çözümlemesi yapılır. Bir proje söz konusu ise, maliyet-etkililik 

çözümlemesinden yararlanarak, yalnızca projenin zaman içinde gerçekleştirilmesi için kaynakların 

etkili biçimde kullanılıp kullanılmadığı saptanabilir. Bir ilköğretim reformu yapılırken, projenin 

toplumsal maliyetine öğrencilerin vazgeçme maliyetini eklemek gerekirken, okul binalarının 

değişik yerlere kurulması ile ilgili araştırmalarda vazgeçme gelirine gerek yoktur. Karar alma ile 

ilgili pek çok sorun için ortalama öğrenci maliyeti değil, marjinal öğrenci maliyeti önemlidir. Bu 

nedenle, eğitim plânlamasında bir veya birkaç maliyet kestirimi değil, fakat çeşitli plânlama 

olanakları ile bunların gerektirdiği harcamalar arasındaki ilişkileri gösteren değişik maliyet 

modellerinin kurulması büyük ölçüde yarar sağlar (Serin, 1979, 144–145). 

Maliyet-yarar çözümlemesinin üstünlükleri yanında sınırlılıkları da vardır. Maliyet-yarar 

çözümlemesinin sınırlılıkları şunlardır (Akalın, 1986, 180):  

1. Maliyet-yarar çözümlemesi kamu yatırımları için bir karar alma tekniği olmakla birlikte 

siyasal ve toplumsal kaygılara açıktır. Bu çözümlemeyi uygulayanlar istedikleri kamu projelerinin 

yararlarını abartabilirler.  

2. Maliyet-yarar çözümlemesi marjinal kamu harcamaları veya yatırımları için söz konusu 

olmakla birlikte eğer bu yatırım veya hizmet ülke ekonomisi içerisinde önemli bir yer tutuyorsa 

ekonominin tüm fiyat ve üretim yapısını etkileyeceğinden, geçerliğini yitirir. Bu nedenle az 

gelişmiş ülkelere uygulanabilirliği gelişmiş ülkelere göre daha sınırlıdır.  

3. Özel bir nitelik olarak maliyet-yarar çözümlemesi; eğitim, sağlık gibi toplumsal hizmet 

harcamaları alanlarından çok, kamu yatırımları için daha elverişlidir. 

Maliyet-yarar çözümlemesinin üstünlükleri şunlardır (Akalın, 1986, 180): 

1. Maliyet-yarar çözümlemesi, kişisel maliyet ve yararın ötesinde; toplumsal maliyet ve 

yararı hesaplamayı amaçlar.  
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2. Dışsal ekonomilerin, kişisel kârlılık çözümlemelerine dâhil edilebilmesi fiyat 

mekanizmasının bunları içselleştirememesi yani paraya çevirememesi dolayısıyla olanaklı 

değilken; maliyet-yarar çözümlemesi dışsal ekonomileri de kapsayacak yetenektedir. 

3. Maliyet-yarar çözümlemesi kârlılık hesaplarında kullanılan faiz ve iskonto hadlerini, 

toplumsal zaman tercihini içerebilecek biçimde düzenler. 

4. Maliyet-yarar çözümlemesi, kişisel kârlılık çözümlemesinin uygulanmasının söz konusu 

olmadığı toplumsal mallarda da uygulanabilir. Ayrıca maliyet-yarar çözümlemesi, 

değerlendirmelerini faktör maliyetleri üzerinden, yani dolaylı vergiler ve sübvansiyonları dikkate 

almaksızın yapar. Oysa kişisel kârlılık analizinde durum bunun tersidir.  

Eğitimde maliyet-yarar çözümlemesi, genellikle ileride ulusal gelirde bir artışa yol açacak 

olan iktisadi bir yatırımın sonucu olarak düşünülebilecek yararın ölçülmesi ile sınırlandırılır. 

Eğitim hizmetleri maliyet-yarar çözümlemesine göre değerlendirilirken içsel kazançlılık (ya da 

verimlilik) oranı yaklaşımı kullanılır. Eğitim yatırımlarının içsel bir kazançlılık oranının 

hesaplanması, belli miktarda veya türde eğitimin sağladığı düşünülen yaşam boyu geliri bugünkü 

değerine eşit kılan iskonto haddinin bulunması, diğer bir deyişle iskonto edilmiş parasal akım 

tekniğinin insan (beşeri) sermaye birikimine uygulanmasıdır. Buna bazen eğitim yatırımlarının 

verimlilik ya da kazançlılık oranı da denilmektedir. Bu oran da toplumsal ve özel (kişisel) 

kazançlılık oranı olarak iki biçimde hesaplanabilir. Toplumsal kazançlılık oranının (maliyetin) 

hesaplanmasında şu yıllık harcamaların ya da maliyet kalemlerinin göz önünde bulundurulması 

gerekir:  

1. Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin aylıkları,  

2. Araç-gereç, kira, faiz ve sermayenin amortismanı,  

3. Okula gitme sırasında kaybedilen gelir (vazgeçme maliyeti).  

Özel (Kişisel) kazançlılık oranının (maliyetin) hesaplanmasında ise okulda verilen ücretsiz 

yemek, ortalama burs miktarı düşüldükten sonra ödenen okul harçları, kitap, araç-gereç vb. 

harcamalar göz önünde tutulmaktadır. Eğitimin sağladığı kazanç ya da yarar ise, kişilerin yaş ve 

eğitim durumlarına dayanılarak hesaplanabilir. Çeşitli düzeylerde eğitim görmüş kişilerin 

gelirlerindeki farklılıkların eğitim düzeyindeki farklılıklarından kaynaklanan bölümünün 

bulunmasında, toplumsal kazancın hesaplanması için vergi öncesi gelir, özel kazancın 

hesaplanması için ise vergi sonrası gelir rakamları kullanılır (Serin, 1979, 138–139).  

Eğitime yatırımların getiri oranları, çok sayıda ülke, zaman dilimi, eğitim düzeyi ve daha 

dar olarak öğrenim dallarına göre kestirilmiştir. Bu kestirimlerden şu sonuçlara varılmıştır 

(Psacharopoulos, 2001, 255). 
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• Eğitimin sübvansiyon görmesi nedeniyle, özel getiriler sosyal getirileri aşmaktadır. 

• Maliyeti daha düşük olduğu için, ilköğretimin getirileri diğer tüm eğitim düzeylerinden 

daha yüksektir. 

• Ortalama olarak eğitimin getirileri diğer yatırım seçeneklerinin getirileri ile 

karşılaştırılabilir. 

• Gelişmekte olan ülkelerde eğitime yatırımın getirisi gelişmiş sanayi ülkelerinden göreli 

olarak daha yüksektir. 

• Eğitimsel genişlemenin eğitim getirilerinin aşırı düşmesiyle ilgisi yoktur, bununla 

birlikte zamanla getiri oranında bir miktar düşme olabilir. 

• Sanat gibi genel bir eğitim programına yatırımın getirisi mühendislik gibi dolaysız 

meslek programlarına yatırımın getirisine en azından eşit ve hatta yüksektir. 

Farklı amaçlar için farklı veri türlerine ve analitik tekniklere gereksinme duyulmaktadır. 

Ancak sistem çözümlemesinin temelinde yatan aynı mantık ve ilkeler onların hepsine uygulanır. 

Eğitimde maliyet-etkinlik ve maliyet-fayda analizinin ilkelerini uygulamadaki her girişimin eğitim 

amaçlarının tanımlanamazlığı, öğrenme çabalarının ölçülemezliği ve böyle bir analizi geçerli 

kılacak eğitim faydalarının çok belirsiz olması gibi cesaret kırıcı uyarılarla karşılaşması 

kaçınılmazdır. Böyle kötümser görüşlere hak verdiren pek çok durum da vardır (Woodhall, 2001, 

273). 

Etkililik, en az çaba ve harcama ile en çok sonuç alabilme kapasitesidir. Etkililik, amaca 

ulaşmanın ölçüsüdür. Sonuçları ve çabaları karşılaştırma endeksi, etkililiğin bir ölçütü olabilir. Bir 

etkinlik, elde etmek istediğimiz çıktıyı sağladığı zaman etkilidir. 

Mesleki ve teknik öğretimin etkililiğinin artması için aşağıdaki düzenlemeler önerilebilir 

(Ziderman, 1997, 362): 

• Piyasanın gerektirdiği mesleki becerilere odaklanılmalı, 

• Gelecekteki değişmelere uyum sağlayabilecek nitelikte bireyler yetiştirmek üzere daha 

çok yeni becerilere uyum sağlayabilecek nitelikte bireyler yetiştirecek genel eğitim içerikli 

programlar uygulanmalı, 

• Okulların özerkliğini artırmalı, 

• İşveren temsilcileri ile ortak çalışmalar ve program içerikleri belirlenmeli, 

• Daha fazla meslek uygulaması gerçekleştirilmeli, 

• Bireylere mesleki konularda daha fazla rehberlik yapılmalı, 

• Mezunları izleme araştırmalarını program geliştirmede kullanmalı, 
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• Programın esnekliği artırılmalıdır. 

Türkiye’de eğitim ekonomisi konusunda yapılmış araştırmalar çok az sayıdadır. Bu 

araştırmalardan bazıları şunlardır: 

Âdem’in “Eğitimde Maliyet ve Harcamalar” konusunda yaptığı ve daha sonra Türk 

Eğitiminin Ekonomik Politikası adıyla 1977 yılında kitaba dönüştürdüğü araştırması, Türkiye’de 

bu alanda yapılan ilk çalışmadır.  

Akalın (1980) da, “Yükseköğretim Karma Malına Maliyet-Fayda Analizinin Uygulanması” 

adlı yapıtında, maliyet-yarar çözümlemesini yükseköğretime uygulamış ve 1970 verileri ile 

yükseköğretimin maliyet-yararını ortaya koymuştur. 

Tek’in 1987 yılında yaptığı  “Türk Yükseköğretiminde Maliyet-Fayda Analizi ve Harç 

Uygulaması” adlı araştırma ile de yükseköğretimin maliyet-yarar çözümlemesi ile harç uygulaması 

değerlendirilmiştir. 

Âdem ve diğerlerinin 1992 yılında yaptıkları çalışmanın başlığı “Mesleki ve Teknik 

Ortaöğretimde Maliyet/Fayda Analizi Neden Gereklidir?” Bu çalışmada, mesleki ve teknik 

öğretimin pahalıya mal olması nedeniyle, bu yüksek maliyetten sağlanan yararların bilinmesi 

gerektiği, bu nedenle maliyet-yarar çözümlemesinin yapılması gerektiği vurgulanmıştır. 

Martı’nın 1997 yılında yaptığı araştırmada da plânlı dönemde ulusal eğitimimizin temel 

hedefleri ve finansman kaynakları (1963–1992) incelenmiştir. 

Türkmen’in 2002 yılında yaptığı “Eğitimin Ekonomik ve Sosyal Faydaları ve Türkiye’de 

Eğitim Ekonomik Büyüme İlişkisinin Araştırılması” konusundaki araştırmasında da eğitimin 

ekonomik ve toplumsal yararları incelenmiştir. 

Yukarıda isimleri verilen araştırmalardan da anlaşıldığı gibi Türkiye’de genel olarak 

eğitimin, özel olarak mesleki ve teknik ortaöğretimin maliyet-yarar çözümlemesi yapılmamıştır. 

Bu araştırmanın problemi de mesleki ve teknik ortaöğretimde uygulanan METEM’lerin, 

sınırlılıkları göz önünde bulundurularak maliyet–yarar çözümlemesinin; METEM’lerin sosyal 

etkilerinin değerlendirilmesinin ve kurumsal değerlendirilmesinin yapılmamış olmasıdır.  

1. 2. AMAÇ 

Bu araştırmanın amacı, eğitim paydaşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda Millî Eğitim 

Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Ticaret 

ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 

olarak faaliyet gösteren ve “çok program–tek yönetim ilkesi”ne uygun olarak Mesleki ve Teknik 

Eğitim Merkezleri (METEM) olarak yapılandırılan ve Mesleki ve Teknik Eğitim Yönergesi’nin 

gereği olarak 2002- 2003 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan ortaöğretim kurumlarının 
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(endüstri meslek liseleri, kız meslek liseleri ve ticaret meslek liselerinin) kurumsal, sosyal 

etkililiğinin ve maliyet–fayda analizi değerlendirilmelerinin yapılmasıdır. 

Bu okulların, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezine (METEM) dönüştürülmeden önceki ve 

sonraki durumlarındaki değişmeleri belirlemek amacıyla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Eğitim-öğretim etkililiğinde nasıl bir değişme olmuştur? 

2. METEM’lerden beklenen yararlar nelerdir? METEM’lerde toplam ve öğrenci başına 

birim maliyetler ile öğretmen maliyetleri yıllara göre nasıl bir durum göstermiştir? METEM’lerin 

toplumsal ve kişisel maliyetleri ne kadardır? METEM’lerde maliyet-yarar, maliyet-etkililik 

çözümlemesi konusunda gerçekleşmeler nelerdir? 

3. Öğretmenlerin METEM yöneticilerinin performansları hakkındaki görüşleri nasıldır? 

4. METEM uygulaması eğitim paydaşlarını nasıl etkilemiştir?  

5. METEM’lerde bulunan eğitsel ve eğitime yardımcı alanlar ile insan gücünde nasıl bir 

değişme olmuştur? 

6. Okulların METEM’e dönüştürülmesi ile ilgili Genelgenin hükümlerine uyulma 

durumu nasıldır? 

7. Erkek ve kız öğrencilerin eğitimlerinde (kayıt, devam, tekrar, tamamlama) nasıl bir 

değişme olmuştur? 

8. Eğitim paydaşlarına göre hangi merkezde birleşme daha uygundur?  

9. METEM’e dönüştürülen bazı okulların tekrar birleşme öncesi tüzel kişiliklerine 

dönüştürülmesinin sebepleri nedir? 

10. METEM’lerin sosyal taraflarla (veli ve okul sanayi) iş birliği nasıldır?  

11. METEM’ler için nasıl bir model önerisi geliştirilebilir?  

1. 3. ÖNEM 

Millî Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri’nin (METEM) girdi, süreç, 

çıktı ve etkilerinin göstergelerini izlemek ve değerlendirmek istemektedir. Çünkü METEM’lerin 

uygulanmasında, eğitim sistemindeki izleme ve değerlendirme faaliyetleri büyük önem 

taşımaktadır. İzleme ve değerlendirme çalışması ile yapılan harcamalar ve sağlanan yararların 

sonuçlarını ölçmek, maliyetleri belirlemek, projenin etkililiğini değerlendirmek, toplumsal 

sorunlar, politikalar programlar ve süreçler hakkında bilgi edinmek, yeni yöntemler geliştirmek ve 

kurumları güçlendirmek mümkün olabilecektir. 
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METEM’lerin değerlendirilmesinde önemli bir boyut olarak, METEM’lerin sosyal 

etkilerini değerlendirme çalışması, sosyal etki göstergesi olarak projenin ve temel bileşenlerinin, 

ilgili gruplar, eğitimin paydaşları üzerindeki sosyal etkilerinin araştırılmasına imkân verebilecektir.  

Sosyal etki değerlendirme araştırması ayrıca, METEM’lerin beklenmedik etkilerini 

anlamaya yardımcı olacaktır. Bu çalışma ile saptanacak METEM’lerle ilgili olarak yukarıda 

belirtilen grupların beklenti ve isteklerine ilişkin verilerin, ülke çapında programın etkililiğinin 

ölçülmesi ve sorunlara uygun çözüm yollarının belirlenmesinde yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Türkiye’de Mesleki Teknik Ortaöğretim okullarının çok programlı, ancak tek yönetim 

ilkesi doğrultusunda METEM olarak yapılandırılmasının kurumsal boyutta değerlendirilmesinin 

aşağıdaki yararları sağlayacağı düşünülmektedir. 

1. Türkiye’de METEM’lerin fiziksel yönden değerlendirildiği araştırmalar yetersiz 

düzeydedir. Bu araştırma ile ülkemizdeki METEM’lerin fiziksel özellikleri yönünden bir haritası 

çıkartılmış olacaktır. Araştırma bulgularının eğitim politikacılarına, eğitim yöneticilerine ve 

uygulayıcılarına karar vermede yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

2. Yeni METEM’lerin yapımında ve mevcutların iyileştirilmesinde standartlaşmaya 

gidilmesi mümkün olabilecektir. 

3. Araştırma ile METEM’lerin fiziksel koşullarındaki iyileştirmelerin öğrenme, okula olan 

tutum, çevrenin okulu benimsemesi gibi değişkenler üzerindeki etkileri saptanabilecektir.  

4. METEM’lerin geliştirilme ve iyileştirilmesinde eğitimin paydaşlarının görüş ve 

önerilerinin ne denli dikkate alındığı, beklentilerinin ne denli gerçekleştiği tespit edilebilecektir.  

Araştırmanın maliyet-fayda analizi boyutu ile METEM uygulamasının hem bireysel hem 

de sosyal boyutta maliyet ve yararları ortaya konularak, öğrenci başına birim maliyetler bulunarak 

METEM’lere ayrılan kaynakların verimli kullanılıp kullanılmadığını saptamak mümkün 

olabilecektir.  

Kısaca bu araştırma ile METEM’lerin Türkiye geneline yaygınlaştırılmasının olanaklı olup 

olmadığı kararı verilebilecektir. Ayrıca, bu araştırmanın sonuçları yapılacak araştırmalara ışık 

tutacaktır. 

1. 4. SINIRLILIKLAR 

Bu araştırmanın başlıca sınırlılıkları şunlardır: 

1. Türkiye genelindeki 86 METEM’in son sınıf öğrencileri, öğretmen, yönetici ve velileri, 

METEM’in beceri eğitimi için öğrenci gönderdiği işyerlerinin yönetici ya da sahipleri, ilçe millî 

eğitim müdürü ya da şube müdürleri, bakanlık müfettişi ve ilgili genel müdürlük temsilcilerinin 

görüşlerine göre METEM’lerin kurumsal değerlendirilmesi, sosyal etki değerlendirmesi ve 

maliyet–fayda değerlendirilmesi ile sınırlıdır. 

2. Bu araştırmada gerek duyulan verilerin toplanmasında; öğrenci, öğretmen ve okul 

yöneticiler için anket tekniği, okul yöneticileri, veli, iş yeri sahibi, ilgili genel müdürlük 
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temsilcileri, bakanlık müfettişleri ve ilçe millî eğitim müdürleri için ise görüşme tekniği 

uygulanmıştır. 

3. Bu araştırmanın bilgi toplama araçlarında (ölçek) yer almasına karşılık, sınıfını geçen, 

sınıfta kalan ve METEM’den ayrılan öğrenci sayıları belirlenemediği için öğrenci akış modeli 

hazırlanamamış ve maliyet–artış katsayısı hesaplanamamıştır. Bu nedenle METEM’lerin iç 

verimliliğine ilişkin amaçlar gerçekleştirilememiştir. Yine bilgi toplama araçlarında yer almasına 

karşın METEM mezunlarının yükseköğretime ve işe yerleşmesiyle ilgili sayılar sağlanamadığı için 

sistemin dış verimliliğine ilişkin değerlendirmeler sınırlı kalmıştır.  

1. 5. TANIMLAR VE KISALTMALAR 

Bu araştırmada kullanılan kavramların tanımları ve kısaltmalar aşağıda verilmiştir.  

1. 5. 1. Tanımlar 

Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM): Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik 

Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Öğretimi 

Genel Müdürlüğü ve Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren 

ve “çok program-tek yönetim” ilkesine uygun olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri 

(METEM) olarak  yapılandırılan ve Mesleki ve Teknik  Eğitim  Yönergesi’nin  gereği  olarak 

2002–2003 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan endüstri meslek liseleri, kız meslek 

liseleri, ticaret meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinin tek yönetim altında toplandığı 

öğretim kurumları. 

METEM’lerin Değerlendirilmesi Projesi: Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim 

Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ve Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel 

Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren ve “çok program-tek yönetim” ilkesine uygun olarak 

Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri (METEM) olarak yapılandırılan ve Mesleki ve Teknik 

Eğitim Yönergesi’nin gereği olarak 2002-2003 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan 

endüstri meslek liseleri, kız meslek liseleri ve ticaret meslek liselerinin kurumsal, sosyal etkililik ve 

maliyet-fayda analizi boyutlarında değerlendirilmeleridir.  

Kurumsal Değerlendirme: METEM’lerin fiziksel özelliklerinin ulusal ve uluslararası 

standartlara uygunluğu ile iyileştirmelerde eğitimin temel paydaşlarının görüşlerine, beklentilerine 

uyulması derecesi ve fiziksel iyileştirmelerin; okula kayıt ve devam oranında, sınıf mevcudunun 

azaltılması/çoğalmasında (her bir sınıfa düşen öğrenci sayısı), tek programlı öğretimin 

bırakılmasında, sınıfta metre kareye düşen öğrenci sayısında, atölye, laboratuvar ve öğretim 

binalarının kalitesinde, makine, teçhizat, mobilyalar ve donanımda, tuvaletlerde, ısıtmada, 

aydınlatmada, güvenlikte (yani okul binalarının korunmasında) bahçelerde, oyun alanlarındaki etki 

derecelerinin saptanmasıdır.  
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Sosyal Etki Değerlendirmesi: METEM’lerin öğrenci ve eğitimin diğer paydaşlarının 

beklenti, görüş ve gereksinimlerini etkilemesi ile paydaşların görüş, beklenti, gereksinim ve 

önerilerinden etkilenme dereceleridir.  

Maliyet-Fayda Analizi: METEM’lerin yararlarının, cari, yatırım ve toplam 

harcamalarını; öğretmen maliyetlerini, öğrenci başına birim maliyeti, toplumsal ve kişisel 

maliyetini, sabit fiyatlarla METEM öncesi ve METEM sonrasının karşılaştırılarak saptanmasıdır. 

Sabit Fiyatlarla Harcamalar: Belirli bir zaman diliminde (örneğin 5 yıl) yer alan 

METEM harcamalarının enflasyon gibi fiyatı artıran etkenlerden arındırılarak karşılaştırılmasını 

yapabilmek için serideki bir yılın (örneğin 2004 yılı) harcamalarına dönüştürülmesi işlemidir. Bu 

araştırmada METEM’lerde 2000–2004 döneminde yapılan harcamalar, “2004 Yılı Sabit 

Fiyatlarına” dönüştürülerek karşılaştırılmıştır. 

Öğrenci Başına Birim Cari Maliyet: METEM’lere yapılan toplam harcamaların sabit 

fiyatlara dönüştürüldükten sonra öğrenci sayısına oranlanmasıyla bulunan maliyettir. 

Cari Harcamalar: METEM’deki öğretim hizmetinin sürdürülmesi için yapılan personel, 

yolluk, hizmet alımı, tüketim malları ve malzeme alımı, demirbaş alımı ve diğer harcamaları 

kapsar. Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderleri, yurtiçi ve yurtdışı burslar, dernek, birlik, 

kurum vb. teşekküllere yapılan yardımlar, döner sermayeli kuruluşlara katılma payları, geçen 

yıllar borçları gibi kalemleri içeren transfer harcamaları da cari harcamalar başlığı altında ele 

alınabilir. 

Yatırım Harcamaları: Makine-teçhizat, taşıt alımları, yapı-tesis ve büyük onarım 

giderleri, kamulaştırma ve bina satın alımları için yapılan harcamaları kapsar. 

1. 5. 2. Kısaltmalar 

Araştırmada kullanılan kısaltmalar şöyledir: 

AB: Avrupa Birliği 

ABD: Amerika Birleşik Devletleri 

ÇPL: Çok Programlı Lise 

EML: Endüstri Meslek Lisesi 

KD: Kurumsal Değerlendirme 

KML: Kız Meslek Lisesi 

MEB: Millî Eğitim Bakanlığı 

MEM: Mesleki Eğitim Merkezi 

METEM: Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 

MYO: Meslek Yüksekokulu 

SED: Sosyal Etki Değerlendirmesi 

TML: Ticaret Meslek Lisesi 



 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45

BÖLÜM II 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın amacına yönelik olarak, araştırmanın modeli, evren ve 

örneklemi, veri toplama teknikleri, veri toplama araçları ve veri analizi gibi konulara yer 

verilmiştir.  

2. 1. ARAŞTIRMANIN MODELİ 

Bu kısımda araştırmanın modeline ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Araştırma üç aşamada 

gerçekleştirilmiş ve bu aşamalar aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

I. Aşama: METEM’lerin Maliyet-Fayda Analizi: Araştırmanın maliyet-fayda analizi 

boyutunda; METEM uygulamasının hem bireysel hem de toplumsal boyutta maliyet ve yararları 

ortaya konulmaya, öğrenci başına birim maliyet bulunarak METEM’lere ayrılan kaynakların 

verimli kullanılıp kullanılmadığı, METEM’lerin etkililikleri için çıktılarının belirlenmesine 

çalışılmıştır. 

II. Aşama: METEM’lerin Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi: METEM’lerin sosyal 

etkilerinin değerlendirilmesi boyutunda, sosyal etki göstergesi olarak projenin ve temel 

bileşenlerinin, ilgili gruplar – eğitimin paydaşları üzerindeki sosyal (olumlu ve olumsuz) etkileri 

araştırılmıştır. 

III. Aşama: METEM’lerin Kurumsal Değerlendirmesi: METEM’lerin kurumsal 

değerlendirmesi boyutunda, okullarda etkili bir eğitim ve öğretim hizmetinin verilmesi için gerekli 

olan eğitsel alanlar ile eğitime yardımcı alanların nicelik ve nitelik açısından değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Bu boyutta özellikle aşağıdaki noktalar hedeflenmiştir:  

1. METEM’lerin, insan kaynakları açısından değerlendirilmesi, 

2. METEM’lerin, eğitsel ve eğitime yardımcı alanların değerlendirilmesi, 

3. METEM’lerin, eğitim-öğretimin etkinliğinin değerlendirilmesi, 

4. METEM’lerin, okul yönetiminin değerlendirilmesi, 

5. Araştırma gruplarının METEM’lerin kurumsal durumuna ilişkin görüşlerinin 

belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Yukarıda açıklanan üç aşamanın dışında, METEM uygulamasına geçilmesi ve geçildikten 

sonraki süreçte ortaya çıkan gelişme ve sorunlar da belirlenmeye çalışılmıştır. Bunlar arasında, 

okulların METEM’e dönüştürülmesi ile ilgili Genelgenin hükümlerine uyulma durumunun 

saptanması ile METEM’e dönüştürülen okulların tekrar birleşme öncesi tüzel kişiliklerine 

dönüştürülmesi nedenlerinin değerlendirilmesi de bulunmaktadır. 
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2. 2. EVREN VE ÖRNEKLEM 

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Genel Müdürlüklerine bağlı olarak 

faaliyet gösteren Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri’nin (METEM) değerlendirilmesinde 

METEM paydaşları olarak da tanımlanabilen proje hedef grupları sekiz alt grupta toplanabilir. 

Bunlar: 

1. METEM’lerin yöneticileri, 

2. METEM’de görev yapan öğretmenler, 

3. METEM’lerde eğitime devam eden son sınıf öğrencileri, 

4. METEM’lerde eğitime devam eden son sınıf öğrencilerinin velileri, 

5. METEM’lerin staj (işletmede beceri eğitimi) için öğrenci gönderdiği iş yeri yöneticileri 

yada sahipleri, 

6. METEM’lerin bulunduğu yerlerdeki ilçe millî eğitim müdürleri/şube müdürleri, 

7. METEM’e dönüştürülmeden önce okul ve kurumların bağlı bulunduğu ilgili genel 

müdürler. 

8. Son iki yılda METEM’lerin teftişinde bulunan Bakanlık müfettişleridir. 

2. 2. 1. Evren 

Araştırmanın evreni 41 ilde bulunan toplam 86 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri 

(METEM) ile bu okulların yöneticileri, öğretmenleri, son sınıf öğrencileri, işletmelere uygulamaya 

giden son sınıf öğrencilerinin velileri, METEM’lerin staj (işletmede beceri eğitimi) için öğrenci 

gönderdiği iş yeri yöneticileri ya da sahipleri, ilçe millî eğitim müdürü ya da şube müdürleri, 

METEM’lerin bağlı bulunduğu genel müdürler ile bakanlık müfettişlerinden oluşmaktadır.  

2. 2. 2. Örneklem 

Araştırma için belirlenen sürenin üç ay olması ve araştırma hedef gruplarının fazla olması 

nedeni ile örneklem alma yoluna gidilmiştir. Bu nedenle METEM’lerin değerlendirilmesi 

araştırmasının örneklemi yansız olarak seçilmiş 6851 (282 Okul Yöneticisi, 1700 Öğretmen, 4761 

Son Sınıf Öğrencisi, 4 Bakanlık Müfettişi, 4 İlgili Genel Müdürlüklerin, Genel Müdür/Genel 

Müdür Yardımcısı/Daire Başkanı, 22 İlçe Millî Eğitim Müdürü/Şube Müdürü, 52 Son Sınıf 

Öğrenci Velisi, 26 İşyeri Sahibi/Yöneticisi) kişiden oluşmuştur. Kişisel ve kurumsal olmak üzere 

farklı boyutlardan oluşan araştırma örneklemi aşağıda Tablo 3’te yer almaktadır. 

 

 



 47

Tablo 3 

Araştırma Örnekleminin Çeşitli Değişkenlere Göre Dağılımı 

Araştırma Hedef Grupları N 

METEM Okul* 86 

ANKET 

Okul Yöneticisi 282 

Öğretmen 1700 

Öğrenci  4761 

GÖRÜŞME 

Bakanlık Müfettişi 4 

İlgili Genel Müdür - Genel Müdür Yrd. - Daire Başkanı 4 

İlçe Millî Eğitim Müdürü/Şube Müdürü  22 

Okul Yöneticisi  34 

Öğrenci Velisi 52 

İşyeri Sahibi/Yöneticisi 26 

2. 3. VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ 

Bu bölümde araştırmada kullanılan veri toplama teknikleri, araştırmanın alt boyutları olan 

METEM’lerin Maliyet-Fayda Analizi, METEM’lerin Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi ve 

METEM’lerin Kurumsal Değerlendirmesi boyutları altında açıklanmıştır.  

I. Aşama: METEM’lerin Maliyet-Fayda Analizi: METEM’lerin Maliyet-Fayda Analizi 

boyutunda aşağıdaki değişkenlere ilişkin veriler toplanmıştır: 

1. Devletin yaptığı toplumsal maliyetler, 

2. METEM’lerin kişisel maliyeti, 

3. METEM’lerin cari, yatırım ve toplam maliyetleri, sabit fiyatlarla maliyetler ve zamansal 

gelişimi, 

4. METEM’lerin öğrenci başına ortalama (birim) maliyetleri, 

5. METEM’lerde öğretmen maliyetleri,  

6. METEM’lerde okul binası maliyetleri, 

7. METEM’ler kurulmadan önceki ve kurulduktan sonraki öğretimin maliyetleri, 

8. METEM’lerin maliyet-yarar çözümlemesi.  

II. Aşama: METEM’lerin Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bu boyutta özellikle 

METEM uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki konulara ilişkin araştırma hedef gruplarının 

görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır: 
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1. METEM’lerin, uygulamaya konulması ile birlikte ilgili grupların beklentilerinin ne 

ölçüde karşılandığı, 

2. Araştırma hedef gruplarının METEM uygulamalarından kendi bakış açıları ve 

düşüncelerine göre nasıl etkilendikleri,  

3. Araştırma hedef gruplarının METEM’lere ilişkin beklenti ve gereksinimlerinin neler 

olduğu,  

4. Araştırma hedef gruplarının gereksinim ve beklentilerinin karşılanması ve sosyal taraflar 

arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi. 

III. Aşama: METEM’lerin Kurumsal Değerlendirmesi: Bu boyutta METEM uygulaması 

ile birlikte METEM’lerde özellikle kurumsal düzeyde meydana çıkması düşünülen aşağıdaki 

konulara ilişkin bilgi ve görüşler belirlenmeye çalışılmıştır. Kurumsal değerlendirme boyutu 

aşağıdaki alt başlıklardan oluşmuştur: 

1. İnsan kaynakları, 

2. Eğitsel ve eğitime yardımcı alanlar, 

3. Eğitim-öğretim, 

4. Okul yönetimi, 

5. Araştırma gruplarının METEM’lerin mevcut durumuna ilişkin görüşleri. 

2. 4. VERİLERİN TOPLANMASI VE VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

METEM’lerin kurumsal değerlendirilmeleri ile sosyal etkilerinin değerlendirilmesinde 

gereksinim duyulan veriler, anket ve görüşme teknikleri kullanılarak toplanmıştır. Kurumların 

maliyet-fayda analizleri için gerekli veriler, Maliye Bakanlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü ve Millî 

Eğitim Bakanlığı yayınlarından ve METEM’lere gönderilen bilgi toplama araçlarıyla sağlanan 

verilerden alınmıştır.  

Örneklem 1 - Görüş Ölçeği (Anket): Okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler. 

METEM’lerin işleme süreci ve etkililiği, sağladığı yararları ve sorunlarını ilgili grupların 

(yönetici, öğretmen, öğrenci) görüşlerine göre belirlemek amacıyla üç anket formu hazırlanmıştır. 

Ankette yer alan sorular araştırma projesinin amaçlarına dayalı olarak ve uzman görüşleri alınarak 

geliştirilmiştir (EK 1 – 2 – 3 ). 

MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile yapılan yazışmalar sonunda, 

41 ildeki 86 okulun isim ve adresleri araştırma ekibine verilmiştir. Araştırmacılar, illere ulaştıktan 

sonra İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlerini ziyaret ederek, araştırmanın amacını onlara açıklamışlardır. 

Okul ziyaretleri, İl/İlçe Millî Eğitim Müdürleri tarafından örnekleme giren okul yöneticileri 
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arandıktan sonra gerçekleştirilmiştir. Araştırma aracı olarak hazırlanan yönetici anketi ve 

yöneticilerin doldurması gereken formların çok uzun olması nedeni ile anketler ve diğer bilgi 

formları, araştırmacılar tarafından bir sonraki gün toplanmak ve bir kısmını da posta ile göndermek 

üzere öğretmenlere ve yöneticilere dağıtılmıştır. Öğrenci anketleri, öğrencilere bire bir uygulanmış 

ve araştırmacılar tarafından aynı gün toplanmıştır. 

Örneklem 2 - Görüşme: Bakanlık müfettişleri, ilgili genel müdürler, okul müdürleri, son 

sınıf öğrencisi velileri ve iş yeri sahipleri/yöneticileri. 

Hedef grupların METEM uygulaması ile ilgili görüşlerini derinliğine ortaya çıkarmak 

amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme, ilgili kişilerden izin 

alınarak teybe kaydedilmiştir. Görüşme formunda yer alan soruların, anket formlarında yer alan 

sorularla aynı amaca yönelik olarak hazırlanmasına özen gösterilmiştir (EK 4 – 5 – 6 – 7) . 

Araştırmacılar tarafından, ilçe millî eğitim müdürü/şube müdürleri, okul yöneticileri, 

veliler ve iş yeri sahipleri/yöneticileri ile alanda yüz yüze görüşme yapmışlardır. Görüşme 

yapılacak velilere (çocuğu son sınıfta okuyan) ve iş yeri sahiplerine (öğrencilerin staj ya da 

uygulama amacı ile gittikleri işletmeler) okul müdürlerinin yardımı ile ulaşılmıştır. Bakanlık 

müfettişleri (METEM’lerde denetimde bulunan) ve ilgili Genel Müdürlerle görüşme alandan 

döndükten sonra gerçekleştirilmiştir. 

METEM’lerin maliyet- fayda analizini yapabilmek için gerekli olan verilerin toplanması ve 

bilgi toplama araçlarının hazırlanması ile ilgili olarak şunlar yapılmıştır: 

• Millî Eğitim Bakanlığı web sayfasında Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız 

Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün 

METEM’lerle ilgili yayımladığı bilgiler alınmıştır. 

• Devlet İstatistik Enstitüsü’nün yayınlarından mesleki ve teknik öğretim öğrenci sayıları 

ile sağlanabilen eğitim harcama verileri alınmıştır. 

• Harcamaların sabit fiyatlara dönüştürülmesinde kullanılacak indeksler Devlet İstatistik 

Enstitüsü yayınlarından alınmıştır. Cari harcamaların sabit fiyatlara dönüştürülmesinde Toptan 

Eşya Fiyatları İndeks (Genel) Sayıları (1994=100) alınarak (bu indeksler yıllara göre şöyledir: 

2000=2369.9, 2001=3830.3, 2002=5749.6, 2003=7219.4, 2004=8020.1) 2004 yılına 

dönüştürülmüştür.  

• Millî Eğitim Bakanlığı harcamaları içinde mesleki ve teknik öğretim harcamaları ve 

METEM harcamalarını değerlendirmek amacıyla geliştirilen bilgi toplama aracı (EK 11 ) ilgili 

Genel Müdürlüklere gönderilmiş, ancak bilgi alınamamıştır.  
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• METEM’lerde 2000–2004 döneminde yapılan harcamalar ile bu harcamaların Devletçe, 

döner sermayeden, okul aile birliği ve okul koruma derneğince, okul kantininden, gönüllü kişi ve 

kuruluşlarca yapılan harcamaları belirlemek; aynı zamanda METEM’lerin öğrenci kapasitesi, 

öğrenci sayıları, derslik ve atölyelerin alanlarını m2 olarak verileri derlemek amacıyla hazırlanmış 

olan bilgi toplama aracı (EK 11) METEM yöneticilerine gönderilmiştir. METEM yöneticilerinden 

dönen bilgi toplama araçlarındaki harcama ve öğrenci sayılarına ilişkin verilerin olduğu, diğer 

bilgilerin boş bırakıldığı gözlenmiştir.  

• Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının öğrenci 

sayıları, sınıfını geçen, sınıfta kalan, okuldan ayrılan öğrenci sayıları, mezun sayıları, mezunlardan 

istihdam edilenlerin sayıları ve mezunlardan yükseköğretim kurumlarına yerleşenlerin sayılarını 

derlemek amacıyla geliştirilen bilgi toplama aracı (EK 11) yine ilgili Genel Müdürlüklere 

gönderilmiş, ancak bu konuda da bilgi alınamamıştır. 

• METEM’lerin öğrencilere sağladığı yararları belirlemek için METEM’lerin sosyal 

etkilerinin değerlendirilmesi bilgi toplama aracına öğrencilerin işaretlemeleri için seçenekler 

konulmuştur. Buradan elde edilen bilgiler, METEM’in toplumsal yararları da METEM yöneticileri 

ile İlçe Millî Eğitim Müdürü/Şube Müdürlerinden bilgi toplama aracıyla elde edilen verilerden 

yararlanılarak belirlenmiştir. 

• METEM öğrencilerine, kişisel maliyetleri saptamak için bilgi toplama aracında verilen 

harcama kalemlerinde ailelerinin kendilerine yaptıkları aylık harcama miktarları istenmiştir.  

• METEM’lerin binalarının maliyetlerini saptayarak amortismanların her yıl öğrenim 

gören öğrencilerin birim maliyetlerine yansıtılması için, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın 

“Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2004 Yılı Yapı Yaklaşık 

Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ”de (Resmî Gazete, Sayı: 25371, 12.02.2005) B grubu yapılar 

için belirlenen yapının (m2) birim maliyeti olan 322.000.000 TL (322 YTL) alınmıştır. 

2. 4. 1. Pilot Uygulama ve Araçların Geçerlik -Güvenirlik Çalışması 

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı olarak: 

• “Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin Değerlendirilmesi Anketi – Öğrenci Formu”,  

• “Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin Değerlendirilmesi Anketi – Öğretmen 

Formu”, 

• “Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin Değerlendirilmesi Anketi – Yönetici Formu”, 
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•  “Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin Değerlendirilmesi Görüşme Formu – Veli 

Formu”,  

• “Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin Değerlendirilmesi Görüşme Formu – İşyeri 

Sahibi/Yönetici Formu”,  

• “Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin Değerlendirilmesi Görüşme Formu – Genel 

Müdür Formu”  

• “Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin Değerlendirilmesi Görüşme Formu – 

Bakanlık Müfettişi Formu”  

kullanılmıştır  (EK 1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

Araştırmada kullanılan anketlerin geliştirilmesi sürecinde geliştirilmiş olan anketler için 

alandaki uzman kişilerden uzman görüşü alınmıştır. Alınan uzman görüşlerine göre anketler 

düzeltilmiş ve ön uygulamaya hazır hâle getirilmiştir. Araştırma ekibi tarafından geliştirilen veri 

toplama araçlarının (anket, görüşme formu, kurumsal değerlendirme formu, bütçe ve harcama 

formları) ön uygulaması Ankara’nın Elmadağ ve Kalecik ilçelerindeki iki METEM’de 

uygulanmıştır. Frankel ve Wallen (1996) ile Gall ve diğerlerinin de (1996) belirtikleri gibi, anketin 

ön uygulamasının yapılması, belirsizlik taşıyan, zayıf ve anlaşılması güç olan soruların ortaya 

çıkmasını sağlamıştır (MEB, 2002b). Pilot uygulama sonucunda toplanan anketlerin geçerlik ve 

güvenirlik çalışmaları için faktör analizi ve güvenirlik analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucuna  

göre faktör yük değeri .30’un altında olan maddeler atılmıştır. Öğretmen ölçeği METEM’ler ile 

ilgili görüş alt boyutu için α = .88; dikkate alınma boyutu için α = .94, METEM’lerin etkileri alt 

boyutu için α = .91, METEM uygulamasının eğitimin çıktıları üzerine etkisi alt boyutu için α = .90 

ve okul yöneticilerinin performans değerlendirmesi alt boyutu için α = .94 bulunmuştur. Öğrenci 

görüş ölçeği için α = .81 olarak hesaplanmıştır.  

2. 5. VERİLERİN ANALİZİ 

Bu bölümde araştırmanın amaçlarına uygun olarak yapılmış olan istatistiksel analizlere yer 

verilmiştir.  

Kapalı-uçlu sorulara ilişkin verilerin analizi: Ankette yer alan kapalı uçlu sorulardan 

elde edilen veriler SPSS istatistik paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Analizde, verilerin 

özelliklerine göre frekans, yüzde ve ortalama hesapları yapılmış, kaynak grupların arasındaki görüş 

benzerliklerine ve farklılıklarına da bakılmıştır. 
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Açık-uçlu sorular ve görüşme ile elde edilen veriler: Ankette yer alan açık uçlu sorular 

ile elde edilen verilerin analizinde nitel bir analiz yöntemi olarak “içerik analizi” kullanılmıştır. 

Açık uçlu soruları analiz ederken Miles ve Huberman’ın (1994) içerik analizi ile ilgili 

önerileri izlenmiştir. Araştırma ekibinin belirlediği kategoriler bağımsız bir grup tarafından 

kontrol edilmiştir (MEB, 2002b). 

Görüşme yöntemi ile elde edilen verilerin analizinde de içerik analizi kullanılmıştır. 

Kasetlere kaydedilen veriler araştırmacılar tarafından çözümlenerek yazılmış, daha sonara yazılan 

verilerin araştırma ile ilgili kısımları, anket ile elde edilen verilerle bağlantılı olarak 

yorumlanmıştır.  

Maliyet- fayda analizi ile ilgili veriler: METEM’lerin maliyet-fayda analizini yapabilmek 

için gerekli olan verilerin çözümlenmesiyle ilgili olarak şunlar yapılmıştır: 

• Harcamaların 2004 yılı sabit fiyatlarına dönüştürülmesinde kullanılan Toptan Eşya 

Fiyatları İndeksi (2004=100) yıllara göre şöyledir: 2000=29.55, 2001=47.76, 2002=71.69, 

2003=90.02, 2004=100.00. İndekslerin dönüştürülmesinde, dönüştürülecek yılın indeksi 2004 yılı 

indeksine bölünerek 100 ile çarpılmıştır.   

• Millî Eğitim Bakanlığı toplamı ve resmî meslekî ve teknik ortaöğretim harcamaları, 

Maliye Bakanlığı bütçe kesin hesap yasalarından derlenmiştir. 

• METEM’lerde 2000–2004 döneminde yapılan harcamalar ile bu harcamaların devletçe, 

döner sermayeden, okul aile birliği ve okul koruma derneğince, okul kantininden, gönüllü kişi ve 

kuruluşlarca yapılan harcamaları belirlemek; aynı zamanda METEM’lerin öğrenci kapasitesi, 

öğrenci sayıları, derslik ve atölyelerin alanlarını m2 olarak verileri derlemek amacıyla tüm METEM 

yöneticilerine gönderilmiş olan bilgi toplama aracından 68’i dönmüş, bu bilgi toplama araçlarında 

METEM harcama ve öğrenci sayılarına ilişkin verilerin olduğu, diğer bilgilerin boş bırakıldığı 

gözlenmiştir. Bunlardan 4’ündeki veriler sağlıklı olmadığı için harcamaların değerlendirilmesine 

katılmamıştır. Bu verilerden METEM’lerin toplam, öğrenci başına ortalama cari maliyetler ve 

öğretmen maliyetleri ile devlet harcamaları içindeki oranları hesaplanmıştır. Sonuçta METEM’lerin 

toplumsal maliyetleri saptanmıştır. Öğrenci başına birim maliyetler METEM öncesi ve METEM 

sonrası 2000–2004 yıllarını kapsayan dönemde karşılaştırılmıştır. Araştırma yapıldığında henüz 

bütçe yılı kapanmadığı için 2005 yılı harcamaları yerine 2004 yılı harcamaları alınmıştır. 
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• Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının öğrenci 

sayıları, sınıfını geçen, sınıfta kalan, okuldan ayrılan öğrenci sayıları, mezun sayıları, mezunlardan 

istihdam edilenlerin sayıları ve mezunlardan yükseköğretim kurumlarına yerleşenlerin sayılarını 

derlemek amacıyla geliştirilen bilgi toplama aracıyla veri sağlanamadığı için sistemin iç 

verimliliğine ilişkin öğrenci akış modelleri ve maliyet artış katsayıları ile kayıplar hesap 

edilememiştir. Kuşkusuz, Türkiye’de okulların mezunlarını izlemesi ile ilgili kayıtlar 

tutulmamaktadır. Bu nedenle Millî Eğitim Bakanlığı bir de proje başlatmıştır. Ancak okul 

yöneticileri mezunlarının nerede istihdam edildikleri ve ne kadarının yükseköğretime girdiğini 

bilebilirler. Ayrıca, Devlet İstatistik Enstitüsü ve Yükseköğretim Kurulu verileri içinde METEM 

mezunlarından yükseköğretime girenlerin sayıları mesleki ve teknik liselerin toplamı içinde 

verilmektedir. Bu gerekçelerle, yükseköğretime girişle ilgili olarak METEM mezunlarını da içeren 

mesleki ve teknik lise mezunlarının yükseköğretime (MYO ve üniversitelere) girmeleriyle ilgili 

istatistikler kullanılmıştır. 

• METEM’lerin toplumsal yararları METEM yöneticileri ile Millî Eğitim Müdür/Şube 

Müdürü bilgi toplama aracıyla elde edilen verilerden, öğrencilere sağladığı bireysel yararları da 

öğrencilerden bilgi toplama aracıyla sağlanan verilerden yararlanılarak belirlenmiştir. 

• METEM öğrencilerine, kişisel maliyetleri saptamak için bilgi toplama aracında verilen 

harcama kalemlerinde ailelerinin kendilerine yaptıkları aylık harcama miktarlarının ortalaması 

alınmış, bu harcamaların 8 ay yapıldığı düşünülerek 8 ile çarpılarak yıllık ortalama harcama, 

dolayısıyla METEM’in kişisel maliyeti bulunmuştur. 

• METEM’lerin binalarının maliyetlerini saptayarak amortismanların her yıl öğrenim 

gören öğrencilerin birim maliyetlerine yansıtılması için, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın 

“Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2004 Yılı Yapı Yaklaşık 

Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ”de (Resmî Gazete, Sayı: 25371, 12.02.2005) B grubu yapılar 

için belirlenen yapının (m2) birim maliyeti olan 322.000.000 TL (322 YTL) alınmış, bir 

METEM’in derslik ve atölyelerinin ortalama m2 maliyeti saptanmıştır. Binaların ömrü için 30 yıl 

ölçü olarak alınmıştır. 

• METEM’e devam eden öğrencilerin döner sermayeden gelir elde edebilmeleri, son 

sınıfta da işletmelerde sigortalı olarak asgari ücretin % 30’u dolayında bir gelir elde etmeleri 

nedeniyle vazgeçme (fırsat) maliyeti hesaplanmamıştır. 
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BÖLÜM III 

BULGULAR VE YORUMLAR 
Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgu ve yorumlar araştırmanın amaçlarına uygun 

olarak verilmiş ve yorumlanmıştır. Bulgular araştırmanın amaçlarında da olduğu gibi kurumsal 

değerlendirme, sosyal etki değerlendirmesi ve maliyet-fayda analizi boyutları altında verilmiştir. 

3. 1. METEM’LER İLE İLGİLİ GENEL GÖRÜŞLER 

Bu bölümde yönetici ve öğretmenlerin METEM ile ilgili genel konulardaki görüşleri bar 

grafikler üzerinde gösterilmiş ve yüzde değerler kullanılarak aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. 

Grupların anılan görüşlerine ilişkin frekans dağılımlarına ait bilgiler EK 12 ve 13’te verilmiştir.  

Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarının METEM Olarak Yapılandırılması 

Şekil 1’de araştırmaya katılan METEM yönetici ve öğretmenlerinin “mesleki ve teknik 

eğitim kurumlarının METEM olarak yapılandırılması” ile ilgili görüşlerinin dağılımı yer 

almaktadır.   
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Şekil 1. METEM Yönetici ve Öğretmenlerinin Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarının METEM 
Olarak Yapılandırılmasının Doğru Bir Uygulama Olup Olmamasıyla İlgili Görüşlerinin 
Dağılımı 

Şekil 1’de görüldüğü gibi, “Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının METEM olarak 

yapılandırılması doğru bir uygulamadır.” görüşüne “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların 

oranı öğretmenlerde  yaklaşık % 45, yöneticilerde % 54’tür. Öğretmenlerin % 27’si, yöneticilerin 

% 21’i ifadeye “kısmen” katılmıştır. İfadeye, “çok az katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise, 

öğretmenlerde % 28, yöneticilerde % 25’tir. Buradan çıkan sonuçlara göre METEM uygulamasının 

okul yöneticilerinden daha fazla destek gördüğü söylenebilir. Ancak genel olarak bakıldığında her 

iki grubun da METEM uygulamasını destekledikleri görülmektedir. Bu konu ile ilgili olarak 

araştırmaya katılan öğrencilerin görüşlerine de başvurulmuştur. Öğrencilerin “mesleki ve teknik 



 56

eğitim okul ve kurumlarının tek bir yönetim altında METEM olarak yapılandırılması doğru bir 

uygulamadır” ifadesine katılma düzeyleri ile ilgili dağılım Şekil 2’de verilmiştir.  
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Şekil 2. METEM Öğrencilerinin “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarının Tek Bir 
Yönetim Altında METEM Olarak Yapılandırılması Doğru Bir Uygulamadır” İfadesine 
Katılma Düzeyleri 

Şekil 2’de de görüldüğü gibi, öğrencilerden “Mesleki ve teknik eğitim okul ve 

kurumlarının tek bir yönetim altında METEM olarak yapılandırılması doğru bir uygulamadır.” 

ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı % 52, “kısmen” katılanların oranı % 19, 

“çok az katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise % 29’dur. Öğretmen ve yöneticilerde olduğu 

gibi öğrenciler de büyük bir oranda (% 52) METEM uygulamasının doğru bir uygulama olduğu 

yönünde görüş belirtmişlerdir. Buna göre okul paydaşlarının büyük bir kısmının (yönetici, 

öğretmen ve öğrenciler) METEM uygulamasından memnun oldukları ya da bu uygulamayı 

destekledikleri söylenebilir. 

Bu süreçte önemli olan noktalardan birisi de bu uygulamadan büyük oranda etkilenecek 

olan öğretmen ve yöneticilerin görüşlerinin alınıp alınmadığıdır. Bununla ilgili görüşler aşağıda 

verilmiştir.  

Araştırma gruplarından öğrenci velilerinin mesleki ve teknik öğretim kurumlarının 

METEM olarak birleştirilmesi konusundaki görüşlerine ilişkin bilgi ve görüşleri incelendiğinde  

görüşme yapılan öğrenci velilerinin büyük bir çoğunluğu mesleki ve teknik öğretim kurumlarının 

METEM olarak birleştirilmesi konusundaki görüşlerine “iyi oldu” (41) cevabını vermişlerdir. Bu 

cevabı sırası ile “kötü oldu” (6), “bilgim yok” (5) ve “hiçbir şey değişmedi” (3) cevapları 

izlemiştir. Öğrenci velilerinden “iyi oldu” diyen bir veli ile “kötü oldu” diyen bir veli bu görüşlerini 

mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin METEM’e gelmesine bağlamışlardır.  
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“İyi oldu” diyen öğrenci velisi bu görüşünü aşağıdaki gibi dile getirmiştir. 

“Çırak öğrencilerin METEM’e gelmesi çok iyi oldu. Çünkü bunlar bizim çocuklarımız ile 

etkileşime geçtiler. Bizim çocuklarımız çıraklık öğrencilerinden sanayi hakkında bilgi aldılar ve 

olumlu bir etkileşim oldu…” 

 “Kötü oldu” diyen öğrenci velisi bu görüşünü aşağıdaki gibi dile getirmiştir. 

“Çırak öğrencilerin METEM’e gelmesi çok kötü oldu. Çırakların hem yaşları büyük hem 

de onlar öğrenci gibi değiller. Ayrıca bu öğrenciler geldikten sonra disiplin problemleri artmaya 

başladı…” 

Yukarıdaki görüşü destekler nitelikte bir METEM yöneticisi de şu fikirleri ileri sürmüştür. 

“Çıraklık öğrencilerinin METEM’e gelmesi ile birlikte okulumuzdaki disiplin olayları arttı. 

Ayrıca bu öğrencilerin haftanın belirli günleri okula gelmeleri diğer öğrencileri olumsuz etkiliyor. 

Bu öğrenciler de kendilerini tam olarak öğrenci gibi hissetmiyorlar zaten… Bana göre yaygın eğitim 

kurumları kendi aralarında örgün eğitim kurumları kendi aralarında birleşmelidir. Örneğin halk 

eğitim merkezleri ile mesleki eğitim merkezleri birleştirilebilir…” 

Araştırma gruplarından, öğrenci velilerinin mesleki ve teknik öğretim kurumlarının 

METEM olarak birleştirilmesi konusundaki görüşlerinin genelde olumlu yönde olduğu yukarıda 

görülmüştür. Öğrenci velilerinin bu uygulamadan nasıl etkilendikleri ile ilgili görüşleri 

incelendiğinde görüşme yapılan öğrenci velilerinin büyük bir çoğunluğu METEM uygulamasının 

kendilerini “olumlu etkilediği” (31) cevabını vermişlerdir. Bu soruya verilen diğer cevaplar sırası 

ile “değişen bir şey olmadı” (13), “olumsuz etkiledi” (6) ve “bilgim yok” (2) biçimindedir.  

Araştırma gruplarından iş yeri sahiplerinin mesleki ve teknik öğretim kurumlarının 

METEM olarak birleştirilmesi konusundaki görüşleri incelendiğinde görüşme yapılan iş yeri 

sahiplerinin büyük bir çoğunluğunun mesleki ve teknik öğretim kurumlarının METEM olarak 

birleştirilmesinin “iyi olduğu” (17) cevabını verdikleri görülmektedir. Bu soruya “kötü oldu” (5) 

cevabını verenler ve “hiçbir şey değişmedi” (2) cevabını verenler de vardır.  

METEM Uygulamasına Geçilmesi Aşamasında Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşlerinin 

Alınması 

METEM uygulamasına geçilmeden önce bu uygulamaya geçilmesi ile ilgili olarak yönetici 

ve öğretmenlerin görüşlerinin alınıp alınmadığı konusunda okul yöneticisi ve öğretmenlerin 

görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bununla ilgili görüşlerinin dağılımı Şekil 3’te yer almaktadır.  
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Şekil 3. METEM Yönetici ve Öğretmenlerinin METEM Uygulamasına Geçilmesi Aşamasında 

Görüşlerinin Alınıp Alınmadığına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı  

Şekil 3’te de görüldüğü gibi, “METEM uygulamasına geçilmesi konusu ile ilgili olarak 

yönetici ve öğretmenlerin görüşleri alınmıştır” ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların 

oranı öğretmenlerde yaklaşık % 16, yöneticilerde % 23’tür. Öğretmenlerin % 19’u, yöneticilerin % 

14’ü ifadeye “kısmen” katılmıştır. İfadeye, “çok az katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise, 

öğretmenlerde % 65, yöneticilerde ise % 62’dir. 

Yukarıdaki rakamlara göre, METEM uygulamasına geçilmesi sürecinde bu uygulamadan 

en çok etkilenecek kesimler olan yönetici ve öğretmenlerin görüşlerine başvurulmadığı ya da 

yeterince başvurulmadığı söylenebilir. Bu tür yeni uygulamalarda, uygulamadan etkilenecek olan 

kesimlerin görüşlerinin alınması ve bunların sürece yansıtılması o uygulamanın hem başarısını 

yükseltecek hem de uygulamanın sahiplenilmesini sağlayacaktır. METEM uygulamasına geçilmesi 

sürecinde bu yönün eksik kaldığı söylenebilir. Bu anlamda dönüşme sürecinde; dönüştürülen 

yerleşim merkezindeki nüfus hareketliliği ve yeterliğinin, okul binalarının yerleşim birimlerine 

uzaklığının ve ulaşım olanaklarının, okulların tek okul çatısı altında toplanmasının sonuçlarının, 

çevrenin gereksinimi olan işgücü ve istihdam olanağının, öğrencilerin staj yapabileceği sayı ve 

yeterlikte işletmenin bulunmasının, fizikî altyapı açısından uygulanan programların özelliklerine 

uygunluğunun dikkate alınması gerekmektedir. Aşağıda bu konularla ilgili olarak herhangi bir 

çalışma yapılıp yapılmadığı konusunda öğretmen ve yöneticilerin görüşlerine yer verilmiştir.  

METEM’e Dönüşme Sürecinde Yerleşim Merkezindeki Nüfus Hareketliliği ve Yeterliğinin 

Dikkate Alınması 

METEM yönetici ve öğretmenlerinin METEM’lerin belirlenmesinde, dönüştürülen 

yerleşim merkezindeki nüfus hareketliliği ve yeterliğinin dikkate alınma durumu ile ilgili 

görüşlerinin dağılımı Şekil 4’te verilmiştir.  
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Şekil 4. METEM Yönetici ve Öğretmenlerinin METEM’lerin Belirlenmesinde Yerleşim 

Merkezindeki Nüfus Hareketliliği ve Yeterliğinin Dikkate Alınma Durumu İle İlgili 
Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 4’te de görüldüğü gibi, “dönüştürülen yerleşim merkezindeki nüfus hareketliliği ve 

yeterliği” konusunun “tam” ve “çok” derecesinde dikkate alındığını düşünenlerin oranı 

öğretmenlerde  yaklaşık  % 22,  yöneticilerde % 30’dur. Hem  öğretmenlerin  hem de  yöneticilerin 

% 37’si “orta” düzeyde dikkate alındığını belirtirken, “az dikkate alındığı” ve “hiç dikkate 

alınmadığını” düşünenlerin oranı öğretmenlerde % 40, yöneticilerde % 34’tür. 

Buradan elde edilen rakamlardan da görüldüğü gibi öğretmen ve yöneticilerin büyük bir 

çoğunluğu bu konunun pek dikkate alınmadığını belirtmişlerdir. Aslında aşağıda yer alan ve bir 

okul yöneticisi tarafından belirtilmiş olan görüşler bununla ilgili ipuçlarını vermektedir.  

“…Esasında ben şunu ifade edeyim. Çevremizde 7 km ara ile iki tane çok programlı lise 

(ÇPL) açılmış. Birleşme öncesinde bunlardan birisinde 16 öğrenci diğerinde 29 öğrenci mevcuttu. 

Dolayısı ile bunların ikisinin de kapatılması, burada okuyacak olan öğrencilerin bir kere okul 

sıkıntısına neden  olacaktı… Ama eğer ÇPL mi METEM mi diye sorulursa elbette METEM olması 

o yönden daha uygun olacaktır.” 

Yukarıda yer alan görüşü belirten okul yöneticisinin görev yaptığı yerleşim biriminin 

nüfusu yaklaşık 1200 kadardır. Belirtilen diğer okulun olduğu yerin nüfusu da hemen hemen 

aynıdır. Ancak her iki yerleşim yerine de ÇPL yapılmıştır. Bu iki okuldaki toplam öğrenci sayısı 

45’tir ve nüfus potansiyeli düşünüldüğünde bu sayının artması çok zordur. Bu durum ülkemizdeki 

eğitim plânlanması açısından ya da eğitim sistemi üzerinde politikacıların etkisi açısından 

değerlendirilmelidir. 
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METEM’lerin Belirlenmesinde Okul Binalarının Yerleşim Birimlerine Uzaklığının ve Ulaşım 

Olanaklarının Dikkate Alınması 

Şekil 5’te METEM yönetici ve öğretmenlerinin METEM’lerin belirlenmesinde okul 

binalarının yerleşim birimlerine uzaklığı ve ulaşım olanaklarının dikkate alınması ile ilgili 

görüşlerinin dağılımı yer almaktadır.  
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Şekil 5. METEM’lerin Belirlenmesinde Okul Binalarının Yerleşim Birimlerine Uzaklığı ve Ulaşım 

Olanaklarının Dikkate Alınması İle İlgili METEM Yönetici ve Öğretmenlerinin 
Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 5’te de görüldüğü gibi, “Okul binalarının yerleşim birimlerine uzaklığı ve ulaşım 

olanakları” konusunun “tam” ve “çok” derecesinde dikkate alındığını düşünenlerin oranı 

öğretmenlerde yaklaşık % 26, yöneticilerde % 30’dur. Öğretmenlerin % 35’i, yöneticilerin % 30’u. 

“orta” düzeyde dikkate alındığını belirtirken, “az dikkate alındığı” ve “hiç dikkate alınmadığını” 

düşünenlerin oranı öğretmenlerde ve yöneticilerde % 40’tır. 

Yukarıda yer alan soruda olduğu gibi bu soruda da öğretmen ve yöneticiler okul binalarının 

yerleşim birimlerine uzaklığının ve ulaşım olanaklarının pek dikkate alınmadığını belirtmişlerdir. 

Bu konu ile ilgili olarak görüşme yapılan İlçe Millî Eğitim Müdürlerinden birisi aşağıdaki görüşü 

dile getirmiştir. 

“…İlçemizde çıraklık (Mesleki Eğitim Merkezi) öğrencilerinin ulaşım sorunları olmuştur. 

Çünkü onların çalıştıkları yer sanayi. Sanayi şehrin dışında olduğu için bu çocukların METEM’e 

gidiş gelişleri biraz zor olmaktadır..” 

METEM’in Tek Okul Çatısı Altında Toplanmasının Sonuçlarının Dikkate Alınması 

Şekil 6’da METEM yönetici ve öğretmenlerinin METEM’in tek okul çatısı altında 

toplanmasının sonuçlarının dikkate alınma durumu ile ilgili görüşlerinin dağılımına ilişkin 

bulgulara yer verilmiştir.  
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Şekil 6. METEM Yönetici ve Öğretmenlerinin METEM’in Tek Okul Çatısı Altında Toplanmasının 

Sonuçlarının Dikkate Alınma Durumu İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı  

Şekil 6’da görüldüğü gibi, “METEM’in tek okul çatısı altında toplanmasının sonuçlarının 

dikkate alınma” konusunun “tam” ve “çok” derecesinde dikkate alındığını düşünenlerin oranı 

öğretmenlerde yaklaşık % 29, yöneticilerde % 36’dır. Öğretmenlerin % 34’ü, yöneticilerin % 25’i 

“orta” düzeyde dikkate alındığını belirtirken, “az dikkate alındığı” ve “hiç dikkate alınmadığını” 

düşünenlerin oranı öğretmenlerde % 36, yöneticilerde % 39’dur. 

Bu soruya verilen cevapların birbirine yakın oaranlarda dağılım gösterdiği görülmektedir. 

Bu durum “METEM’in tek okul çatısı altında toplanmasının sonuçlarının dikkate alınma” 

konusunda farklı yerleşim yerlerinde farklı uygulamalar olması ya da bu soruya cevap veren 

kişilerin durumu farklı yorumlamaları şeklinde yorumlanabilir.   

METEM’e Dönüşme Sürecinde Çevrenin Gereksinimi Olan İşgücü ve İstihdam Olanağının 

Dikkate Alınması 

Şekil 7’de METEM yönetici ve öğretmenlerinin METEM’e dönüşme sürecinde çevrenin 

gereksinimi olan işgücü ve istihdam olanağının dikkate alınma durumu ile ilgili görüşlerinin 

dağılımı yer almaktadır.  

Şekil 7’de de görüldüğü gibi, “çevrenin gereksinimi olan işgücü ve istihdam olanağı” 

konusunun  “tam” ve “çok” derecesinde dikkate alındığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde 

yaklaşık % 21, yöneticilerde % 22’dir. Öğretmenlerin % 36’sı, yöneticilerin % 32’si “orta” 

düzeyde dikkate alındığını belirtirken, “az dikkate alındığı” ve “hiç dikkate alınmadığını” 

düşünenlerin oranı öğretmenlerde % 43, yöneticilerde % 45’tir. Bu sonuç, METEM’e dönüşme 

sürecinde çevrenin gereksinimi olan işgücü ve istihdam olanağının tam olarak dikkate alınmadığı 

şeklinde yorumlanabilir.  
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Şekil 7. METEM Yönetici ve Öğretmenlerinin METEM’e Dönüşme Sürecinde Çevrenin 

Gereksinimi Olan İşgücü ve İstihdam Olanağının Dikkate Alınma Durumu İle İlgili 
Görüşlerinin Dağılımı  

METEM’e Dönüşme Sürecinde Öğrencilerin Staj Yapabileceği Sayı ve Yeterlikte İşletmenin 

Bulunmasının Dikkate Alınması 

Şekil 8’de METEM yönetici ve öğretmenlerinin METEM’e dönüşme sürecinde 

öğrencilerin staj yapabileceği sayı ve yeterlikte işletmenin bulunmasının dikkate alınma durumu ile 

ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  
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Şekil 8. METEM Yönetici ve Öğretmenlerinin METEM’e Dönüşme Sürecinde Öğrencilerin Staj 

Yapabileceği Sayı ve Yeterlikte İşletmenin Bulunmasının Dikkate Alınma Durumu İle 
İlgili Görüşlerinin Dağılımı  

Şekilde 8’de görüldüğü gibi, “öğrencilerin staj yapabileceği sayı ve yeterlikte işletmenin 

bulunması” konusunun “tam” ve “çok” derecesinde dikkate alındığını düşünenlerin oranı 

öğretmenlerde yaklaşık % 26, yöneticilerde % 17’dir. Öğretmenlerin % 26’sı, yöneticilerin % 35’i 

“orta” düzeyde dikkate alındığını belirtirken, “az dikkate alındığı” ve “hiç dikkate alınmadığını” 

düşünenlerin oranı öğretmenlerde ve yöneticilerde % 48’dir. Buna göre, METEM’e dönüşme 
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sürecinde öğrencilerin staj yapabileceği sayı ve yeterlikte işletmenin bulunmasının tam olarak 

dikkate alınmadığı söylenebilir.  

METEM’e Dönüşme Sürecinde METEM’lerin Fizikî Altyapı Açısından Uygulanan 

Programların Özelliklerine Uygunluğunun Dikkate Alınması 

Şekil 9’da METEM yönetici ve öğretmenlerinin METEM’e dönüşme sürecinde 

METEM’lerin fizikî altyapı açısından uygulanan programların özelliklerine uygunluğunun dikkate 

alınma durumu ile ilgili görüşlerinin dağılımına değinilmiştir.  
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Şekil 9. METEM Yönetici ve Öğretmenlerinin METEM’e Dönüşme Sürecinde METEM’lerin 

Fizikî Altyapı Açısından Uygulanan Programların Özelliklerine Uygunluğunun Dikkate 
Alınma Durumu İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı  

Şekil 9’da da görüldüğü gibi, “METEM’lerin fizikî altyapı açısından uygulanan 

programların özelliklerine uygunluğunun sağlanması” konusunun “tam” ve “çok” derecesinde 

dikkate alındığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 18, yöneticilerde % 25’tir. 

Öğretmenlerin % 40’ı, yöneticilerin % 46’sı bu konunun “orta” düzeyde dikkate alındığını 

belirtirken, “az dikkate alındığı” ve “hiç dikkate alınmadığını” düşünenlerin  oranı  öğretmenlerde 

% 42, yöneticilerde %29’dur. 

Yukarıdaki bulgular incelendiğinde görülmektedir ki, mesleki ve teknik eğitim okullarının 

METEM’e dönüştürülmesi sürecinde; dönüştürülen yerleşim merkezindeki nüfus hareketliliği ve 

yeterliğinin, okul binalarının yerleşim birimlerine uzaklığının ve ulaşım olanaklarının, okulların tek 

okul çatısı altında toplanmasının sonuçlarının, çevrenin gereksinimi olan işgücü ve istihdam 

olanağının, öğrencilerin staj yapabileceği sayı ve yeterlikte işletmenin bulunmasının, fizikî altyapı 

açısından uygulanan programların özelliklerine uygunluğunun dikkate alınma durumunun pek de 

yeterli olmadığı söylenebilir. Çünkü öğretmen ve yöneticiler bu konuların dikkate alınma 

durumuna genellikle “az” ya da “hiç” cevaplarını vermişlerdir.  
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Bu durumun METEM uygulamasında bir takım sorunlara yol açtığı ve bazı zayıflıkları 

ortaya çıkardığı söylenebilir. Bu sorunların ne olduğu ve hangi zayıflıklara yol açtığı ile ilgili 

görüşlere aşağıda yer verilmiştir.  

METEM Uygulamasında Yaşanan Sorunlar ve METEM Uygulamasının Zayıf Yönleri 

Araştırma gruplarından METEM yöneticilerinin METEM uygulamasında yaşanan başlıca 

sorunlara ilişkin görüşlerini fizikî altyapı, program, yönetim, okul kültürü ve ulaşım boyutları 

altında, METEM uygulamasının zayıf yönlerine ilişkin görüşlerini ise, örgün ve yaygın eğitimin 

bir arada olmasından kaynaklanan zayıflıklar, fizikî altyapıdan kaynaklanan zayıflıklar ve 

Bakanlığın uygulamalarından kaynaklanan zayıflıklar boyutları altında toplamak olanaklıdır. 

Ayrıca, METEM uygulamasının her hangi bir zayıf yönü olmadığı da belirtilmiştir. Bu başlıklar ile 

ilgili görüş sayısı  dağılımları Tablo 4’te yer almaktadır.  

Tablo 4 

METEM Yöneticilerinin METEM Uygulamasında Yaşanan  
Başlıca Sorunlara ve Zayıf Yönlere İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

Sorunlar İle İlgili İfadeler  Görüş Sayısı 
Fizikî altyapı sorunları 13 
Program ile ilgili sorunlar 7 
Yönetim ile ilgili sorunlar 9 
Okul kültürü ile ilgili sorunlar 8 
Ulaşım sorunları 4 

Zayıflıklar İle İlgili İfadeler  Görüş Sayısı 
Örgün ve yaygın eğitimin bir arada olmasından kaynaklanan zayıflıklar 14 
Fizikî altyapıdan kaynaklanan zayıflıklar, 11 
Bakanlığın uygulamalarından kaynaklanan zayıflıklar  11 

Yok  3 

Burada verilen görüş sayıları görüşülen kişilerin belirtmiş olduğu görüş sayılarıdır. 

Görüşme yapılan kişilerden birisi birden fazla görüş belirtebileceği için buradaki sayılar görüşme 

yapılan kişi sayısını vermemektedir.  

Tablo 4 incelendiğinde araştırmaya katılan METEM yöneticilerinin METEM 

uygulamasında yaşanan başlıca sorunlar arasında en çok fizikî altyapı ile ilgili sorunlara (13), daha 

sonra sırası ile yönetim ile ilgili sorunlara (9), okul kültürü ile ilgili sorunlara (8), program ile ilgili 

sorunlara (7) ve ulaşım sorunlarına (4) vurgu yaptıkları görülmektedir. Yöneticilerce METEM 

uygulamasının zayıf yönü olarak en çok örgün ve yaygın eğitimin bir arada olmasından 

kaynaklanan zayıflıklar (14) görülmektedir. Daha sonra sırası ile fizikî altyapıdan kaynaklanan 

zayıflıklar (11) ve Bakanlığın uygulamalarından kaynaklanan zayıflıklar (11) gelmektedir. 

METEM yöneticilerinin alt boyutlarda belirttikleri görüşler aşağıda verilmiştir.  
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Fizikî altyapı ile ilgili sorunlar dikkate alındığında yöneticiler, tek çatı altında birleşmenin 

sağlanamaması, eğitsel ve eğitime yardımcı alanların yetersizliği, iki ayrı binaya sahip 

METEM’lerde sosyal ve kültürel etkinliklerin merkez binada düzenlenmesi, demirbaşların teslimi, 

atölye eksikliği gibi konuları belirtmişlerdir. Yöneticiler bu durumun fizikî altyapıdan kaynaklanan 

bazı zayıflıklara yol açtığını belirtmişlerdir. Okul yöneticileri fizikî altyapıdan kaynaklanan 

zayıflıklar boyutunda, fizikî mekânların birleştirilememesi, birleşme sonrası diğer binaların atıl 

duruma düşmesi ve fizikî altyapı hazırlanmadan METEM uygulamasına geçilmesi gibi ifadeleri 

belirtmişlerdir.  

Görüşme yapılan okul yöneticilerinden biri okulların aynı mekânda birleştirilememesinden 

kaynaklanan sorunlarını aşağıdaki gibi dile getirmiştir:  

“Bizim şahsen yaşadığımız problem, METEM’in başlangıcında üç ayrı bina olan fizikî 

ortamın iki binaya düşürülmüş ancak tek binaya düşürülmemiş olmasıdır. Yani kız meslek lisesi 

öğrencilerinin hala farklı bir binada olmaları METEM’e uyumu zorlaştıran bir unsur olarak 

karşımıza çıkıyor ve hala da devam ediyor. Oradaki öğretmenler olsun, öğrenciler olsun, veliler 

olsun farklı bir okulun öğrencileri, öğretmeni, velisi gibi değerlendirme yapıyorlar. Fizikî mekân 

olarak o öğrencilerin bünyesinde anaokulu da olduğu için okulumuza alabilme şansımız da yok idi. 

En büyük rahatsızlık budur. O öğrencilerle zaman zaman yapılan faaliyetlerin merkez binada 

olması sebebiyle öğrenciler buraya taşınmakta, öğretmenlerin sürekli merkez bina ile irtibat 

durumunda olmaları gerekiyor. Gibi problemler oldukça fazla yaşanmakta.” 

Araştırma kapsamında görüşme yapılan okul yöneticilerinden biri METEM’lerin zayıf 

yönleri ile ilgili olarak aşağıdaki görüşleri dile getirmiştir: 

“Zayıf yönü, okullar birleştiği zaman tek binaya indirildiyse diğer bina atıl duruma düşmüş 

oldu. Yani zaten devlette hizmetli, personel yetersizliği var. Millî Eğitimde de hizmetli yetersizliği 

had safhada. Şimdi iki tane bina var. Bu binalar büyük oldu genelde. Büyük olduğu için hizmetli 

sayısı da az olduğu için bir tarafa yükleniliyor. İdarenin olduğu bina daha temiz daha düzenli 

oluyor. Diğer binanın da temiz olması gerekir ama hizmetli oradan alıp diğer tarafa verildiği 

zaman diğer bina ihmal ediliyor. Temizliği tam olmuyor. Korumasız kalıyor.”  

Program boyutunda ise yöneticiler, örgün eğitim ile yaygın eğitimin bir arada olmasını, 

farklı genel müdürlüklere bağlı okulların programlarının farklı olmasını ve ilgili genel müdürlük 

tarafından yönetilmesini sorun olarak belirtmişlerdir. Yöneticiler sorun olarak gördükleri örgün 

eğitim ile yaygın eğitimin bir arada olmasını zayıflık olarak ifade ettiklerinde ise şu ifadeleri 

belirtmişlerdir. Örgün ve yaygın eğitimin bir arada olmasının getirdiği sorunlar, örgün eğitim ile 

yaygın eğitim çalışma takvimlerinin farklı olması, örgün eğitim ile yaygın eğitimin sınav 

takvimlerinin farklı olması, yaygın eğitim öğrencilerinde görülen disiplin sorunları ve örgün ve 

yaygın eğitim kurumlarının disiplin yönetmeliklerinin farklı olması gibi ifadeler yer almaktadır. 
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METEM uygulamasında yaşanan başlıca sorun olarak okulların uyguladıkları programlar 

arasındaki farklılığı gösteren bir okul yöneticisi bunu aşağıdaki gibi açıklamıştır: 

“İşte en büyük sorun ders programlarında sıkıntımız var. Kız Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğü’nün programları, uygulamaları, tutumları çok farklı. Bize biraz yabancı geliyor… 

Ayrıca bu genel müdürlük ile de yazışmak zorunda kalıyoruz. Bu da ara sıra sorunlar yaratıyor” 

Örgün eğitim ile yaygın eğitimin bir arada olmasını bir zayıflık olarak gören okul 

yöneticilerinden biri aşağıdaki görüşleri dile getirmiştir.  

“…METEM bünyesine alınan Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) uygulamalarının örgün 

eğitimle uyuşmaması. Buradaki uyuşmama hem yönetmelik uygulamalarından kaynaklanan hem de 

çıraklık öğrencilerinin aynı anda örgün eğitim gören öğrencilerle birlikte eğitim öğretim 

yapmalarıdır. Bu öğrencilerdeki davranış bozukluklarının örgün eğitimdeki lise öğrencilerine de 

olumsuz şekilde yansıması. Çalışma takvimlerinin birbiri ile uyuşmaması. Örneğin örgün eğitimde 

eğitim öğretime başlanan eylül ayında ya da şubat ayında ve haziran ayında MEM’nin sınav 

takviminin olması. Bu durumda öğretmenlerin sınavlarda görevlendirilmesi gerekiyor ki okulda 

aynı zamanda eğitim öğretim yapıldığı ve öğretmenler bu sınavlarda görevlendirildiği için bazı 

sorunlar yaşanıyor…” 

Yönetim boyutunda yöneticilerin verdiği cevaplar incelendiğinde, okul yöneticilerinin 

atanmasında ahbap-çavuş ilişkisi içinde hareket edilmesi, yöneticilerin belirlenmesinde sıkıntılar 

yaşanması, yönetici sayısının azalması, personel eksikliği olması, bazı yöneticilerin METEM 

uygulamasına karşı kampanya yürütmesi gibi konulara değinildiği görülmektedir. Yöneticiler 

yönetim boyutunda yer alan sorunlar ile ilgili olarak Bakanlığın uygulamalarından kaynaklanan 

zayıflıklar olduğunu belirtmişlerdir. Bu boyutta ise, teknik öğretmenler ile kültür dersleri 

öğretmenleri arasındaki ek ders uygulaması farklılıkları, farklı özelliklere sahip (bağlı oldukları 

genel müdürlüklerden dolayı) okulların bir araya getirilmesi, genel müdürlük uygulamaları 

arasındaki farklılıklar, Bakanlığın METEM uygulamasının sorunları ile ilgilenmemesi, 

yöneticilerin işyükünün artması, METEM uygulaması ile birlikte sorunların artması, bu 

uygulamanın çıraklığın gelişimine engel olması, idari kadroların azalması ve personel eksikliği gibi 

ifadeler yer almaktadır.  

Görüşme yapılan başka bir okul yöneticisi ise aşağıdaki görüşleri dile getirmiştir:  

“Zayıf yönleri olarak ben idare açısından bakmak istiyorum. Şu ana kadar iki yıllık 

uygulama içerisinde. METEM olduk olalı METEM’ler okul müdürlerinin kişisel, kendi uygulaması, 

kişisel gayretleri ile başbaşa bırakıldı. Bakanlıktan ya da İl Millî EğitimMüdürlüğünden ciddi 

anlamda hiçbir çalışma yapılmadı. Hiçbir şekilde sorunlarınız nelerdir, uygulamalarınız nelerdir, 

neler yapıyorsunuz diye hiçbir şekilde sorulmadı. Bu durumda sorunlar ile okul idaresi baş başa 

bırakıldı. Kişisel gayretleri ile çözülmeye terk ettiler. Bu da o okuldaki çalışanların ve idarenin 
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ister istemez moralini performansını düşürmüştür. Bunun da bir şekilde dile getirilmesi gerekir. 

Diğer taraftan METEM olduktan sonra Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlandık. Ama 

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ve Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile de 

yazışmalarımız hala devam etmekte. Biz kendimizi iki arada bir derede hissetmeye başladık. Bizim 

yukarıdaki muhatabımız kim? Madem böyle üç genel müdürlüğe ayrı ayrı yazışmalar yapacaktık, 

birleşmemizin bir anlamı olmadı şeklinde bir düşünceye zaman zaman sevk edildik. Bunlar da 

METEM’ in zayıf yönleri.”  

Yaşanan sorunlar konusunda “okul kültürü” boyutu ile ilgili olarak yöneticiler şu görüşleri 

belirtmişlerdir: Farklı kültürel özelliklere ve değerlere sahip okulların birleşmesinin getirdiği 

sorunlar, öğretmen, öğrenci ve velilerin kendilerini hâlâ ayrı birer okul gibi görmeleri.  

Burada farklı kültürel özellikler ile ifade edilmek istenen meslek liselerinin farklı çalışma 

kültürü ya da okul kültürü özelliklerine sahip olmasıdır. Yapılan görüşmelerde bununla ilgili 

olarak, en sık belirtilen konu endüstri meslek liseleri ile kız meslek liselerinin farklı okul 

kültürlerinin olmasıdır.  

METEM yöneticilerinden METEM uygulamasında yaşanan başlıca sorunlar arasında okul 

kültürü ile ilgili sorunu gören okul yöneticisi bu görüşünü aşağıdaki gibi ifade etmiştir.  

“Yaşadığımız en büyük sorun bizim METEM olarak düşündüğümüzde, farklı uygulamadaki 

farklı kültürdeki üç okulun birleşmesinden kaynaklanan sıkıntılardır. Daha önce üç ayrı uygulama 

ile yürüyen, üç ayrı kültürden oluşan okulların tek çatı altında birleşmesinden, tek bir kültürde 

birleşmesinden kaynaklanan sıkıntılar yaşanmakta. Tek bir kültürde birleşme, personel arasındaki 

kaynaşma uyum konusunda en azından belli bir zaman geçene kadar, belli bir süreç geçene kadar 

sıkıntılar yaşanıyor. Her geçen gün bu sıkıntılar azalıyor ama üç dört sene bu sıkıntılar çekilecek 

gibi görünüyor.” 

Yaşanan sorunlar ile ilgili “ulaşım” boyutunda ise; yöneticiler ulaşım sorunları olduğunu, 

binalar arasında gidip gelmeden kaynaklanan sorunlar olduğunu belirtmişlerdir. Özellikle 

birleşmenin tek binada olmadığı okullarda iki bina arasında gidip gelmenin büyük sorunlar 

çıkardığı belirtilmiştir. Bununla ilgili olarak bir okul yöneticisi aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır: 

“..Bizim ilçemizde iki farklı yerde okul var. Kız meslek lisesini buraya getiremedik. Bundan 

dolayı müdür yardımcılarından birini diğer okulda görevlendirmek zorunda kaldık. O arkadaşımız 

bir iş olduğunda buraya gelmek zorunda kalıyor. Merkez binada olup da orada dersi olan 

öğretmenler için de ulaşım sorunu var. Biz artık derslerin arasındaki süreyi uzun tutmaya 

çalışıyoruz ki diğer okuldaki derse yetişebilsin…”   

Araştırma kapsamında elde edilen birçok bulguda olduğu gibi bu sorularda elde edilen 

bulgulardan da görülmektedir ki, METEM uygulamasının en önemli sorununun fizikî altyapı ile 

ilgili sorunlar olduğu söylenebilir. Öyle ki, gerek anketlerdeki açık uçlu sorularda gerekse yapılan 
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görüşmelerde en önemli sorun olarak bu sorun belirtilmiş ve diğer bir çok sorunun da nedeni olarak 

gösterilmiştir. Çünkü mesleki ve teknik eğitimde atölye, laboratuvar, işlik, derslik vb. eğitsel 

alanların çok önemli olduğu düşünüldüğünde fizikî mekan eksikliklerinin eğitim-öğretimin 

niteliğini doğrudan etkileyen eksiklikler olduğu da söylenebilir.  

METEM uygulamasının zayıf yönleri ve METEM’lerde karşılaşılan temel sorunlar ile ilgili 

olarak uygulanan anketlerdeki açık uçlu sorulardan elde edilen bulgular yukarıda verilen bulgular 

ile paralellik göstermektedir. Yönetici anketinde METEM’lerin zayıf yönleri ve METEM’lerde 

karşılaşılan temel sorunlarla ilgili görüşlerini yazmak üzere yöneticilere iki açık uçlu soru 

yöneltilmiştir. Yöneticilerin bu iki soruya verdikleri cevaplar benzer olduğundan burada 

birleştirilerek verilmiştir. Bu iki soruya verilen cevaplar ve yukarıdaki boyutta açıklanan görüşler 

arasındaki paralellik hem ölçme araçlarının geçerliliğini, hem de elde edilen bulguların geçerli ve 

güvenilir olduğunu göstermesi açısından önemlidir.  

Anketlerde yer alan açık uçlu sorularda METEM yöneticilerinin METEM uygulamasının 

zayıf yönleri ve METEM’lerde karşılaşılan temel sorunlar ile ilgili görüşleri de belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu açık uçlu sorular analiz edildiğinde, yönetici görüşlerinin fizikî altyapı, ulaşım, 

disiplin, METEM genelgesi, eğitim türleri, eğitim programı, donanım-araç-gereç, işyükü,  

üniversite sınavı, istihdam, çalışanlar arası ilişkiler, personel, öğrenci, örgüt kültürü, ücret, 

merkez örgütü (genel müdürlükler) başlıkları altında toplandığı görülmüştür. Bu sorularla ilgili 

cevapların görüş sayıları ile ilgili dağılım Tablo 5’te verilmiştir.  

Tablo 5 

METEM Yöneticilerinin METEM Uygulamasında Yaşanan Başlıca Sorunlara ve Zayıf Yönlere 
İlişkin Görüşlerinin Dağılımı (Açık Uçlu Soru İçerik Analizi Sonuçları) 

Sorunlar İle İlgili Ana Kategoriler Görüş Sayısı 
Fizikî altyapı 121 
Ulaşım 49 
Disiplin 34 
METEM genelgesi  (Mevzuat) 31 
Eğitim türleri (örgün ve yaygın) 29 
Eğitim programı  29 
Donanım/Eğitim araç-gereçleri 27 
İş yükü 27 
Üniversite sınavı 25 
İstihdam 13 
İşbirliği ve iletişim 9 
Personel  9 
Öğrenci 7 
Örgüt kültürü 6 
Ücret 3 
Merkez örgütü (Genel Müdürlükler) 3 
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Fizikî altyapı yetersizliği ile ilgili olarak, yöneticilerin METEM’lerin fizikî kapasitelerinin 

yeterli olmadığını ve bunun nedeni olarak birleşmeden önce gerekli altyapı çalışmalarının 

yapılmadığını ifade ettikleri görülmüştür.  

Ulaşım boyutu ile ilgili sorunlar dikkate alındığında yöneticiler, fizikî anlamda birleşmenin 

sağlanamamasından kaynaklanan “okul binalarının birbirinden uzak olması”, “sosyal etkinliklerin 

merkez binada düzenlenmesi” nedeni ile öğrencilerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin binalar 

arasında gidip gelmeden dolayı zaman ve para kaybına neden olduğu yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

Disiplin konusu dikkate alındığında, yöneticiler farklı kültür ve yapıdaki öğrencilerin 

(özellikle MEM öğrencileri) bir arada bulunmasının öğrenciler arasında uyum ve disiplin açısından 

sorunlar ortaya çıkardığını ifade etmektedir. Ayrıca yöneticiler MEM disiplin yönetmeliği ile 

METEM disiplin yönetmeliği arasında farklılıkların olmasından dolayı sorun yaşadıklarını da 

belirtmektedirler. 

METEM genelgesinden kaynaklanan yetersizliklere bakıldığında ise yöneticiler, bir çatı 

altında farklı programların uygulanmasının mevzuat karmaşasına neden olduğu ve METEM olarak 

yapılandırılan bazı merkezlerin genelgede belirtilen ilkelere uymadığını ifade etmekte ve  METEM 

uygulaması ile ilgili ayrı bir mevzuatın düzenlenmesi gerektiği yönünde görüş belirtmektedirler.  

Eğitim türleri dikkate alındığında ise METEM yöneticileri, örgün ve yaygın eğitim 

programlarının bir arada yürütülmesinin doğru olmadığı; ayrıca İmam Hatip Lisesi ve Halk Eğitim 

Merkezlerinin bu uygulamanın dışında bırakılmasının mesleki ve teknik öğretimde bütünlüğü 

sağlama açısından sorun yarattığı yönünde görüş belirtmişlerdir.  

Eğitim programı boyutunda ise yöneticiler, farklı programların farklı genel müdürlükler 

tarafından yürütülmesini, mesleki ve teknik eğitim programlarının teknolojinin gerisinde kalmasını 

ve güncelliğini yitirmiş bölümlerin hâlâ açık olmasını sorun olarak belirtmektedirler. Aynı 

zamanda yöneticiler küçük yerleşim yerlerindeki meslek liselerindeki programların çoğunun 

toplumun ve sanayinin eğitim ihtiyacına uygun olmadığı ve bu yüzden bu programlara öğrenci 

bulmada güçlük çektikleri yönünde görüş belirtmişleridir. Yöneticiler aynı zamanda, örgün ve 

yaygın eğitim kurumlarının çalışma takvimlerinin birbiri ile örtüşecek şekilde yeniden düzenlemesi 

gerektiğini vurgulamaktadırlar. 

Donanım ve eğitim araç-gereçleri ile ilgili boyutta ise yöneticiler,  METEM’lerin derslik, 

atölye, laboratuvarların donanım ve eğitim araç-gereçleri açısından yetersiz olduğunu, sarf 

malzemeleri için yeterli ödeneğin ayrılmadığını ifade etmektedirler. Var olan donanım ve eğitim 

araç-gereçlerinin ise teknolojinin gerisinde kaldığını, bu nedenle öğrencilerin işletmelere 

uygulamaya/staja gittiklerinde güçlük çektiklerini ve demirbaş kayıtlarında sıkıntı yaşadıklarını 

belirtmektedirler. 
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İşyükü dikkate alındığında ise yöneticiler, okul müdürü, müdür yardımcılarının ve 

öğretmenlerin işyükünün artmasını sorun olarak görmektedirler. Bunun nedenleri arasında okul 

binaları arasında gidip-gelme, öğrenci ve personel sayısının bir anda artması, öğretmenlerin ders 

yüklerinin artmasını saymak olanaklıdır. 

Üniversite sınavı boyutu ile ilgili olarak yöneticiler,  üniversiteye girişte uygulanan katsayı 

uygulamasından dolayı öğrenci ve velilerin mesleki ve teknik eğitime olan ilgilerinin düştüğü ve 

bunun sonucu olarak öğrenci kayıtlarında yeterli artışın sağlanamadığını belirtmektedirler.  

İstihdam boyutu söz konusu olduğunda yöneticiler, mezunlara yeterli istihdam olanakları 

sağlanamadığı ve devletin mesleki ve teknik eğitime olan ilgiyi artırmak için mezunların 

istihdamını özendirici, gerekli düzenlemelerde bulunması gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. 

İşbirliği ve iletişim boyutu ile ilgili olarak yöneticiler, farklı kültürel özellikleri olan 

okullardan gelen personel arasında iş birliği ve iletişim kurmada sorunlar yaşandığını ifade 

etmektedirler. 

Personel boyutunda ise yöneticiler, meslek dersi ve kültür dersi öğretmenlerinin sayısının 

yetersiz olduğunu söylemekte, aynı zamanda memur ve hizmetli açığının giderilmesi yönünde 

görüş belirtmektedirler. 

Öğrenci boyutu ile ilgili olarak bazı yöneticiler, öğrenci sayısında ve öğrenci başarılarında 

düşüş olduğunu belirtmektedirler.  

Örgüt kültürü boyutunda ise yöneticiler, farklı kültüre ve değerlere sahip olan okulların 

tek çatı altında birleşmesi ile birlikte METEM kültürü oluşturmada güçlük çektiklerini; öğretmen, 

veli ve öğrencilerin kendilerini eski okulları ile özdeşleştirdikleri yönünde görüş belirtmişlerdir.  

Ücretle ilgili olarak ise yöneticiler, farklı kurumlardan gelen öğretmenlerin ücretleri 

arasında dengesizliğin olduğunu ve bunun giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması 

gerektiğini ifade etmektedirler. 

Merkez örgütü (ilgili genel müdürlükler) boyutunda ise yöneticilerden bazıları 

METEM’ler için ya yeni bir genel müdürlüğün kurulması, ya da Mesleki ve Teknik Öğretimin tek 

bir Genel Müdürlük çatısı altında birleştirilmesi gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. 

Araştırma gruplarından İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin METEM 

uygulamasında yaşanan başlıca sorunlara ilişkin görüşlerini fizikî altyapı, yönetim ve meslek lisesi 

olmadan kaynaklanan sorunlar başlıkları altında, METEM uygulamasının zayıf yönlerine ilişkin 

görüşleri ise, meslek lisesi olmadan kaynaklan zayıflıklar, fizikî altyapıdan kaynaklanan 

zayıflıklar, örgün ve yaygın eğitimin bir arada olmasından kaynaklanan zayıflıklar ve personel 

eksikliğinden kaynaklanan zayıflıklar boyutları altında toplanabilir. Bu başlıklar ile ilgili görüş 

sayısı dağılımı Tablo 6’da yer almaktadır.  
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Tablo 6 

İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin METEM Uygulamasında Yaşanan Başlıca 
Sorunlara ve Zayıf Yönlere İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

Sorunlar İle İlgili İfadeler  Görüş Sayısı 
Fizikî altyapı sorunları 7 
Yönetim ile ilgili sorunlar 2 
Meslek lisesi olmadan kaynaklanan sorunlar 2 
Sorun yok 6 

Zayıflıklar İle İlgili İfadeler  Görüş Sayısı 
Meslek lisesi olmaktan kaynaklan zayıflıklar 7 
Fizikî altyapıdan kaynaklanan zayıflıklar 6 
Örgün ve yaygın eğitimin bir arada olmasından kaynaklanan zayıflıklar 5 
Personel eksikliğinden kaynaklanan zayıflıklar 2 

Tablo 6 incelendiğinde araştırmaya katılan İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube 

Müdürlerinin METEM uygulamasında yaşanan başlıca sorunlar arasında en çok “fizikî altyapı ile 

ilgili sorunlara” (7), daha sonra sırası ile “yönetim ile ilgili sorunlara” (2) ve “meslek lisesi 

olmadan kaynaklanan sorunlara” (2) vurgu yaptıkları görülmektedir. Ayrıca METEM 

uygulamasında herhangi bir sorun olmadığını belirten görüş de (6) önemli görülmektedir. İlçe Millî 

Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin METEM uygulamasının zayıf yönü olarak en çok meslek 

lisesi olmadan kaynaklanan zayıflıklar (7) ile ilgili boyutu görmektedir. Daha sonra da sırası ile 

fizikî altyapıdan kaynaklanan zayıflıklar (6), örgün ve yaygın eğitimin bir arada olmasından 

kaynaklanan zayıflıklar (5) ve personel eksikliğinden kaynaklanan zayıflıklar (2) boyutları yer 

almaktadır. METEM yöneticilerinin alt boyutlarda belirttikleri görüşler aşağıda verilmiştir.   

Fizikî altyapı sorunları boyutu ile ilgili olarak verilen cevaplar incelendiğinde, İlçe Millî 

Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin, fizikî alanların (atölye ve laboratuvar gibi) yetersizliği,  

tek çatı altında birleşmenin sağlanamaması, teknolojik gelişmelerin okullara yansıtılamaması gibi 

görüşleri belirttikleri görülmektedir. Bununla ilgili olarak fizikî altyapıdan kaynaklanan zayıflıklar 

boyutunda, fizikî altyapı yetersizlikleri ve malzeme eksiklikleri gibi ifadeler yer almaktadır.   

Yönetim boyutunda ise İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürleri, öğretmen eksikliği 

ve birleştirilen okulların yöneticilerinin durumunun belli olmaması gibi konuları belirtmişlerdir. 

Yönetim boyutunda yer alan öğretmen eksikliğinin yol açtığı personel eksikliğinden kaynaklanan 

zayıflıklar boyutunda ise öğretmen eksikliği ve diğer personel eksikliği ile ilgili ifadeler yer 

almaktadır.  

 



 72

Meslek lisesi olmaktan kaynaklanan sorunlar boyutunda İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da 

Şube Müdürleri, halkın gözünde başarısız öğrencilerin gittiği okul olma ve üniversiteye girişte 

meslek lisesi öğrencilerine uygulanan katsayı uygulamasını belirtmişlerdir. Bu sorunun yarattığı 

meslek lisesi olmadan kaynaklan zayıflıklar boyutunda, halkın gözünde; “tembeller meslek 

lisesine gider.” düşüncesinin olması, meslek liselerine üniversiteye girişinde uygulanan katsayı 

uygulaması, işe yerleştirememe, sanayinin uzak olması, öğrencilerin uygulama yapacağı sanayinin 

olmaması gibi ifadeler yer almaktadır.   

Araştırma kapsamında görüşme yapılan İlçe Millî Eğitim Müdürü / Şube Müdürlerinden 

biri METEM uygulamasının zayıf yönü olarak meslek liselerinin toplumdaki görünüşüne vurgu 

yapmış ve aşağıdaki görüşleri dile getirmiştir. Bu görüş okul yöneticilerinin görüşlerine benzerliği 

açısından önemlidir.  

“Çocuklarda kızların tembeli kız meslek lisesine erkeklerin tembeli endüstri meslek 

lisesine gider düşüncesi vardı. Biz bunu yıkmaya çalıştık. Veli öğrencisini başaramayacağını bile 

bile düz liseye gönderiyor ondan sonra ise METEM’e gönderiyor. Bu yolla çocuk bir yıl 

kaybetmiştir. Bu durum çocuk üzerinde psikolojik olarak rahatsız edici bir durumdur. Bunu 

yıktığımız andan itibaren METEM ve mesleki ve teknik eğitim istenilen seviyeye mutlaka 

ulaşacaktır.” 

Örgün ve yaygın eğitimin bir arada olmasından kaynaklanan zayıflıklar boyutunda, 

örgün ve yaygın eğitimin bir arada olmasının getirdiği sorunlar, yaygın eğitim öğrencilerinde 

görülen disiplin sorunları, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının disiplin yönetmeliklerinin farklı 

olması gibi ifadeler yer almaktadır.  

Okul yöneticilerinde olduğu gibi İlçe Millî Eğitim Müdürü / Şube Müdürleri de METEM 

uygulamasının en önemli sorunun fizikî altyapı olarak görmektedir. Bu durumda fizikî altyapı ile 

ilgili sorunların okul yöneticilerinin ve İlçe Millî Eğitim Müdürü / Şube Müdürlerinin ortak fikri 

olduğu söylenebilir. Ancak İlçe Millî Eğitim Müdürü / Şube Müdürleri okul yöneticilerinden farklı 

olarak bu okullarda meslek lisesi olmaktan kaynaklanan sorunlar ve zayıflıklar olduğunu 

belirtmişlerdir. İlçe Millî Eğitim Müdürü / Şube Müdürlerinin bunu bir sorun ya da zayıflık olarak 

görmelerinin sebebinin toplumdaki meslek lisesi imajı olduğu söylenebilir. Bu olumsuz imaj 

meslek liselerinin tembel ya da niteliksiz öğrencilerin gittiği okullar olduğu yönündedir ki, elde 

edilen bir çok bulgu böyle bir imaj olduğunu desteklemektedir.   

METEM uygulamasının zayıf yönleri ile ilgili olarak öğretmenlerin de görüşleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Öğretmenlere uygulanan ankette yer alan açık uçlu sorulara göre elde 

edilen sonuçlar Tablo 7’de yer almaktadır.  
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Tablo 7 

Öğretmenlerin METEM Uygulamasının Zayıf Yönlerine ve Yaşanan Başlıca Sorunlara İlişkin 
Görüşlerinin Dağılımı (Açık Uçlu Soru İçerik Analizi Sonuçları) 

İfadeler Görüş Sayısı 
Fizikî altyapı 689 
Eğitim türü (Örgün ve Yaygın eğitim) 374 
Ulaşım  306 
Kültür dersi 143 
Donanım / araç-gereç 124 
Merkez örgütü 93 
İletişim iş birliği 74 
Eğitim programı 73 
Üniversite sınavı  58 
Disiplin  46 
Personel  41 
Sosyalleşme  36 
İş yükü  36 
Öğrenci  34 
İstihdam 23 
Veli  19 
Kaynak  17 
METEM yönetimi 16 
Okul sanayi iş birliği 14 
Rehberlik  12 
Ders kitapları 6 

Tablo 7’de de görüldüğü gibi öğretmen anketlerinden elde edilen açık uçlu soru içerik 

analizlerine göre öğretmenler de “fizikî altyapı eksikliklerinden” kaynaklanan sorunları en önemli 

sorun ve zayıf yön olarak görmektedir. Bu sorun ve zayıf yönü sırası ile, “eğitim türü (örgün ve 

yaygın eğitim)”, “ulaşım”, “kültür dersleri” ve “donanım / araç-gereç” sorunları izlemektedir. 

Öğretmenlerin bu alt boyutlarda verdikleri bazı cevaplara örnek olarak aşağıdaki ifadeler 

verilebilir.  

Fizikî altyapı eksiklikleri boyutunda yer alan ifadelere, METEM birleşmesi bir okul çatısı 

altında olmadığı için tam bir bütünleşme sağlanamamıştır, binaların derslik ve fizikî kapasite 

yetersizlikleri devam etmektedir, atölyelerin yapısı yeni teknolojik gelişmelere göre 

düzenlenmelidir, atölyelerdeki araç-ereç ve sarf malzemeleri yetersiz, ifadeleri örnek olarak 

verilebilir.  

Eğitim türü (örgün ve yaygın eğitim) boyutunda, örgün ve yaygın eğitimin beraber olması 

ve farklı yaştan bireylerin bir arada olması problem oluşturmaktadır, farklı programların bir arada 
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bulunması öğretmenler de dahil olmak üzere öğrenciler arasında zaman zaman çatışmaya yol 

açmaktadır, örgün ve yaygın eğitimin bir arada bulunması, gibi ifadeler yer almaktadır.   

Ulaşım boyutunda yer alan ifadelere, ulaşım problemleri yaşanmaktadır, birleştirilen 

kurumların birbirine uzak olması bazı ulaşım ve iletişim problemleri ortaya çıkarıyor gibi ifadeler 

örnek olarak verilebilir.   

Kültür dersleri boyutunda yer alan ifadeler arasında, başarısız öğrenciler bu okulları tercih 

ettiğinden kültür derslerine daha az önem verilmektedir, sosyal ve kültürel derslerin azlığı gibi 

ifadeler bulunmaktadır.  

Donanım, araç-gereç boyutunda yer alan ifadeler arasında, donanım eksikliği devam 

etmektedir, donanım eksiklikleri giderilmelidir, gibi ifadeler yer almaktadır.  

METEM’lerde öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar da belirlenmiştir. Öğrencilere uygulanan 

anketlerdeki açık uçlu soruların çözümlenmesinden elde edilen bulgulara göre öğrencilerin bu 

konuya ilişkin görüşleri, okuldaki fizikî eksikliklerden kaynaklanan sorunlar, üniversiteye giriş 

sisteminden kaynaklanan sorunlar, METEM’lerde verilen eğitim düzeyinden kaynaklanan 

sorunlar, disiplin sorunları, okuldaki diğer eksikliklerden kaynaklanan sorunlar, birleşmeden 

kaynaklanan sorunlar, öğretmen ve yöneticilerle ilişkilerden kaynaklanan sorunlar ve öğretmen 

eksikliğinden kaynaklanan sorunlar ana kategorileri altında toplanabilir. Öğrencilerin bu 

kategorilere verdikleri cevapların toplam sayısı ve kategorileri Tablo 8’de yer almaktadır. 

Tablo 8 

Öğrencilerin METEM’lerde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 
(Açık Uçlu Soru İçerik Analizi Sonuçları) 

Sorunlar İle İlgili Ana Kategoriler Görüş Sayısı 

Okuldaki fizikî eksikliklerden kaynaklanan sorunlar 686 

Üniversiteye giriş sisteminden kaynaklanan sorunlar 634 

METEM’lerde verilen eğitim seviyesinden kaynaklanan sorunlar 318 

Disiplin sorunları 231 

Okuldaki diğer eksikliklerden kaynaklanan sorunlar 189 

Birleşmeden kaynaklanan sorunlar 147 

Öğretmen ve yöneticilerle ilişkilerden kaynaklanan sorunlar 98 

Öğretmen eksikliğinden kaynaklanan sorunlar 75 

Tablo 8’de de görüldüğü üzere, öğrenciler de aynen öğretmen, okul yöneticisi ve ilçe millî 

eğitim müdürü / şube müdürlerinde olduğu gibi en önemli sorun olarak okuldaki fizikî 

eksikliklerden kaynaklanan sorunları görmektedir. Bu durumda METEM’lerdeki en önemli 

sorunun fizikî eksikliklerden kaynaklanan sorunlar olduğu söylenebilir. Öğrenciler üniversite giriş 

sisteminden kaynaklanan  sorunları en önemli ikinci sorun olarak görmektedir.  
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METEM uygulamasına geçildikten sonra öğrenci ve velilerin karşılaştıkları sorunlar ile 

ilgili olarak METEM yöneticilerinin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. METEM yöneticilerinin 

anketlerinde yer alan açık uçlu soruların içerik analizi sonuçları Tablo 9’da yer almaktadır.   

Tablo 9 

METEM Yöneticilerinin METEM Uygulamasına Geçildikten Sonra Öğrenci ve Velilerin 
Karşılaştıkları Sorunlar İle İlgili Görüşleri (Açık Uçlu Soru İçerik Analizi Sonuçları) 

Ana kategoriler Toplam Görüş 

Öğrenci (kayıt, devam, disiplin) 27 

Uyum (eğitim türü) 18 

Tanıtım 15 

Ulaşım 10 

Okul adı 9 

Harcamalar 2 

Yöneticilerin METEM uygulamasına geçildikten sonra öğrenci ve velilerin karşılaştıkları 

sorunlarla ilgili görüşleri incelendiğinde, bunları öğrenci, uyum (eğitim türü), tanıtım, ulaşım, okul 

adı ve harcamalar boyutları altında incelemek olanaklıdır. 

Öğrenci boyutu ile ilgili veli ve öğrenci sorunları dikkate alındığında, kız öğrencilerin 

velilerinin ilk başta uygulamaya soğuk baktıkları ve sonradan alıştıkları, disiplin sorunu ile öğrenci 

devamsızlıklarının (öğrenci sayısının fazla olmasından dolayı) arttığı ve öğrenci başarılarının 

düştüğü yönünde görüş belirtmişlerdir. Kız öğrencilerin METEM’lere kayıtlarının azaldığı 

yönünde yalnızca iki (2) görüş belirtilmiştir. 

Uyum boyutu ile ilgili olarak yöneticiler, örgün ve yaygın eğitim programı, öğrenciler 

arasında yaşanan uyum ve kaynaşma sorunları nedeni ile bazı örgün eğitim öğrenci velilerinin 

çocuklarını okula göndermede tedirginlik yaşadıklarını ifade etmektedirler.  

Tanıtım boyutu ile ilgili sorunlar dikkate alındığında yöneticiler, METEM’lerin gerek 

yazılı gerekse görsel basında yeterli tanıtımının yapılamadığını ve bu nedenle velilerin 

METEM’lere temkinli yaklaştıklarını belirtmektedirler.  

Yukarıda belirtilen sorunların dışında yöneticiler, velilerin ve öğrencilerin okulun adının 

METEM olmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bunun sebebi olarak da okulun 

isminin içinde “Lise” kelimesinin bulunmamasını göstermişlerdir. Ayrıca velilerin ve öğrencilerin 

harcamalarında kısmi artışların olduğu yönünde görüş belirtmektedirler.  

METEM uygulamasında yaşanan bir takım sorular ve bu sorunların yol açtığı bazı zayıf 

yönler olmasına rağmen METEM uygulamasının bir çok güçlü yönü de vardır. METEM 



 76

uygulamasının güçlü yönleri ile ilgili olarak görüşmelerden elde edilen bulgulara aşağıda yer 

verilmiştir.  

METEM Uygulamasının Güçlü Yönleri 

Araştırma gruplarından METEM yöneticilerinin, METEM uygulamasının güçlü yönlerine 

ilişkin görüşleri incelendiğinde bu görüşleri, kaynakların etkili kullanımı ve tasarruf edilmesi, 

personel tasarrufu sağlaması ve eğitim öğretime katkıları başlıkları altında toplamak olanaklıdır. 

Ayrıca bu soruya METEM uygulamasının herhangi bir güçlü yönü yoktur cevabı da verilmiştir. Bu 

başlıklar ile ilgili görüş sayısı  dağılımı Tablo 10’da yer almaktadır.  

Tablo 10 

METEM Yöneticilerinin METEM Uygulamasının Güçlü Yönlerine İlişkin Görüşleri 

İfadeler Görüş Sayısı 

Kaynakların etkili kullanımı ve tasarruf edilmesi 21 

Personel tasarrufu sağlaması  16 

Eğitim öğretime katkıları  10 

Yok  3 

Tablo 10’da yer alan bulgular incelendiğinde araştırmaya katılan METEM yöneticileri 

METEM uygulamasının güçlü yönü olarak en çok kaynakların etkili kullanımı ve tasarruf edilmesi 

(21) ile ilgili boyutu görmektedir. Daha sonra da sırası ile personel tasarrufu sağlaması (16) ve 

eğitim öğretime katkıları (10) boyutları yer almaktadır. Bu soruya hiçbir katkısı yok (3) diyenler de 

vardır. METEM yöneticilerinin alt boyutlarda belirttikleri görüşler aşağıda verilmiştir. 

Kaynakların etkili kullanımı ve tasarruf edilmesi boyutunda, kaynaklar etkili kullanıldı, 

atıl alanlar kullanılmaya başlandı, malzeme zenginliği oldu, maliyetler azaldı, yakıt, elektrik, su ve 

benzeri giderlerden tasarruf sağlandı, fizikî alanların kullanımında tasarruf sağlandı, maliyetlerin 

azalması ile verimlilik arttı gibi ifadeler yer almaktadır.  

Personel tasarrufu sağlaması boyutunda; okul yöneticilerinden tasarruf sağlandı, 

öğretmenlerden tasarruf sağlandı, öğretmenler daha verimli kullanılmaya başlandı gibi ifadeler 

bulunmaktadır.  

Eğitim öğretime katkıları boyutunda ise; “öğrenci sayısı arttı, idarenin programlama 

becerisi arttı, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin sosyalleşmesi sağlandı, velilere okul seçiminde 

kolaylık sağladı, aynı eğitim seviyesindeki çocuklar olduğu için sorun yaşanmadı, mesleki eğitim 

merkezi öğrencileri daha iyi eğitim almaya başladı, öğrencilerin davranışlarında gelişmeler oldu, 

program bütünlüğü sağlandı” gibi ifadeler yer almaktadır.  

Araştırma kapsamında görüşme yapılan okul yöneticilerinden biri METEM’lerin güçlü 

yönleri ile ilgili olarak aşağıdaki görüşleri dile getirmiştir. 



 77

“…vatandaş için düşünüldüğünde, meslekî eğitim veren okulların çeşitliliği önlerine 

konulduğunda bu okul olmazsa şu okul olur gibi düşünceler vardı. Şimdi hepsinin gideceği merkez 

bire düştü dolayısıyla bir farklılık kalmadı. “Değişik meslek liselerinde değişik uygulamalar var” 

düşüncesi ortadan kalmış oldu. Bütün gereksinim tek merkezden daha güçlü bir şekilde verilmeye 

çalışıldı bu anlamda da talepler artmaya başladı tabii. Üç okula giden talep tek okula gelmeye 

başladı. Bu talebi karşılamak için de okulun idarecisinin kim olacağı yönündeki tüm personel o 

sorunlara cevap verebilmek için mutlaka kendini yenilemek ve geliştirmek ihtiyacı duydu. Bu da 

ister istemez personelin yenilenmesine, gelişmesine katkı sağladı. Bunlar güçlü yanları.” 

METEM’lerin güçlü yönleri ile ilgili olarak anketlerdeki açık uçlu sorular incelendiğinde 

okul yöneticileri METEM uygulamasının güçlü yönleri olarak; “Kaynakların etkili ve verimli 

kullanılması”, “sosyal ve kültürel etkileşim”, “mesleklere ilgi”, “yönetim”, “okul-sanayi iş 

birliği ve istihdam”, “iş birliği ve dayanışma”, “karma eğitim” ve “eğitim programı” boyutlarını 

görmektedir. Bu boyutlar ile ilgili dağılıma Tablo 11’de yer verilmiştir. 

Tablo 11 

METEM Yöneticilerinin METEM Uygulamasının Güçlü Yönlerine İlişkin Görüşleri  
(Açık Uçlu Soru İçerik Analizi Sonuçları) 

İfadeler Görüş Sayısı   
Kaynakların etkili kullanımı 103 

Sosyal etkinlikler ve kültürel etkileşim 36 

Personel tasarrufu 19 

Yönetim bütünlüğü 18 

Eğitim öğretime katkıları  11 

Öğrenci (kayıt ve başarı)  8 

Okul-sanayi iş birliği ve istihdam 7 

METEM’lerin güçlü yanı yok 5 

Eğitim Programı 5 

Maliyet 3 

Toplumun eğitime bakışı  2 

Tabloda 11’de görüldüğü gibi METEM yöneticileri METEM uygulamasının en güçlü yönü 

olarak kaynakların etkili kullanımını görmektedir. Bu bulgu diğer bütün gruplar ile örtüşmektedir. 

Yöneticiler ikinci sırada ise sosyal etkinliklerin artmasını ve kültürel iletişimin gelişmesini 

göstermişlerdir. Yöneticilerin ankette yer alan açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar ile görüşme 

yoluyla elde edilen cevaplar arasında benzerlikler görülmektedir.  

Kaynak kullanımı dikkate alındığında yöneticiler, birleşme ile birlikte diğer okullarda 

(METEM öncesi) atıl durumda olan kaynaklarların (bina, eğitim araç gereçleri, fiziksel alanlar) 
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etkin olarak kullanılmaya başlandığı; öğrencilerin diğer bölümlerin olanaklarından da 

yararlanabildikleri, böylece araç-gereç ve donanım alımlarında kaynak tasarrufu sağlandığı 

yönünde görüş belirtmişlerdir. Ancak buradan METEM’lerin kaynak ihtiyacı yok gibi bir sonuç 

çıkarılmamalıdır. Çünkü METEM yöneticilerinin bir çoğu eskiyen araç gereçlerin yenileriyle 

değiştirilmesi ve okullarda bulunan eğitsel alanların günün koşullarına uygun olarak yeni 

teknolojilerle donatılması gerektiğini dile getirmişlerdir. 

Sosyal etkinlikler ve kültürel etkileşimle ilgili olarak yöneticiler, gerek örgün gerekse 

yaygın öğretim kurumlarının öğrencileri ile farklı programları uygulayan bölümlerin öğrencileri 

arasında etkileşimin arttığını belirtmektedirler. Yöneticiler aynı zamanda METEM uygulaması ile 

birlikte okullarda düzenlenen sosyal etkinliklerin arttığını böylece öğrenciler ve çalışanlar arasında 

etkileşimin sağlandığını ifade etmektedirler. 

Personel tasarrufu boyutunda ise yöneticiler, METEM öncesi mesleki eğitim 

kurumlarında çalışan yönetici, öğretmen ve eğitici olmayan personelden METEM uygulamasına 

geçilmesiyle birlikte tasarruf sağlandığı, öğretmenlerin ders saatlerini doldurduğu, öğretmen açığı 

olan derslerin sayısının azaldığı yönünde görüş belirtmektedir. 

Yönetim bütünlüğü ile ilgili olarak yöneticiler, meslekî eğitim kurumlarının tek yönetim 

çatısı altında toplanmasının iyi olduğu ve böylece meslekler arasında da bütünlüğün ve 

kaynaşmanın sağlandığı yönünde görüş belirtmişlerdir.  

Eğitim ve öğretim boyutunda ise yöneticiler, öğrencilerin değişik mesleklere karşı 

ilgilerinin arttığını ve öğrencilerin birbirlerinin program ve bölümleri hakkında olumlu duygular 

geliştirdiklerini belirtmektedirler.  

Öğrenci boyutu söz konusu olduğunda, yöneticiler yeni kayıt olan öğrenci sayısında ve 

aynı zamanda öğrenci başarısında artışın olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca yöneticiler METEM 

uygulaması ile birlikte, örgün eğitimden ayrılan öğrencilerin yaygın eğitim programlarına devam 

etmelerinin kolaylaştığını ifade etmektedirler.   

Okul-sanayi iş birliği ve istihdam boyutu ile ilgili olarak yöneticiler, okul-sanayi iş 

birliğinin öncesine göre arttığı ve öğrencilerin kendi alanlarında iş bulma şanslarının yükseldiği 

yönünde görüş belirtmişlerdir. 

Eğitim programı boyutunda ise yöneticiler, öğrencilere bölüm çeşitliliği sağlayarak bunlar 

arasından seçim yapabilme olanağı sunduğunu belirtmektedirler. 

Yöneticiler ayrıca METEM uygulaması ile birlikte, mesleki eğitimin devlete olan 

maliyetinin düştüğü ve toplumun eğitime bakışında olumlu gelişmeler olduğu yönünde de görüş 

belirtmişlerdir. Ayrıca METEM’lerin güçlü yanının olmadığı yönünde yalnızca dokuz görüş 

belirtilmiştir. 
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Araştırma gruplarından İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin METEM 

uygulamasının güçlü yönlerine ilişkin görüşleri incelendiğinde METEM uygulamasının güçlü 

yönlerini, personel tasarrufu sağlaması, kaynakların etkili kullanımı ve tasarruf edilmesi, 

piyasaya açık olmaları ve eğitim öğretime katkıları boyutları altında toplamak olanaklıdır. Bu 

başlıklar ile ilgili görüş sayısı  dağılımına Tablo 12’de yer verilmiştir.  

Tablo 12 

İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin METEM Uygulamasının 
Güçlü Yönlerine İlişkin Görüşleri 

İfadeler Görüş Sayısı 

Personel tasarrufu sağlaması  7 

Kaynakların etkili kullanımı ve tasarruf edilmesi 6 

Piyasaya açık olmaları  5 

Eğitim öğretime katkıları  1 

Tablo 12 incelendiğinde araştırmaya katılan İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube 

Müdürlerine göre METEM uygulamasının en güçlü yönü personel tasarrufu sağlaması (7), daha 

sonra sırası ile kaynakların etkili kullanımı ve tasarruf edilmesi (6), piyasaya açık olmaları (5) ve 

eğitim öğretime katkıları (1) boyutları yer almaktadır. İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube 

Müdürlerinin alt boyutlarda belirttikleri görüşler aşağıda verilmiştir.   

Personel tasarrufu sağlaması boyutunda; okul yöneticilerinden tasarruf sağlandı, 

öğretmenlerden tasarruf sağlandı, öğretmenler daha verimli kullanılmaya başlandı, gibi ifadeler 

bulunmaktadır.  

Kaynakların etkili kullanımı ve tasarruf edilmesi boyutunda; kaynaklar etkili ve verimli 

kullanıldı, malzeme zenginliği oldu, tek çatı altında toplandı, israfı önledi, gibi ifadeler yer 

almaktadır.  

Piyasaya açık olmaları boyutunda ise; METEM’ler ile sanayi arasında iş birliği oldu gibi 

ifadeler yer almaktadır.  

Öğretmenlerin, METEM uygulaması ile ilgili ankette yer alan açık uçlu sorulara verdikleri 

cevaplar analiz edilmiştir. Öğretmen görüşleri genel olarak değerlendirildiğinde yöneticiler 

tarafından yukarıda belirtilen görüşlerle benzerlikler taşıdığı görülmektedir. Öğretmenlerin açık 

uçlu sorulara verdikleri cevaplar Tablo 13’te görülmektedir.  
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Tablo 13 

Öğretmenlerin METEM Uygulamasının Güçlü Yönlerine İlişkin Görüşleri 
(Açık Uçlu Soru İçerik Analizi Sonuçları) 

Ana Kategoriler Görüş Sayısı   
Fizikî mekanlardan tasarruf 750 
Personelden tasarruf 428 
Mesleki eğitimin bütünleşmesi 259 
Kalitenin artması 164 
Öğrenci  156 
Okul çevre iş birliği 101 
Okul sanayi iş birliği 90 
Güçlü yanı yoktur 29 
Mesleki eğitime ilgi artmıştır 24 
Sosyal etkileşim artmıştır 23 
Karma eğitim 14 
İstihdam  14 
İşbirliği ve iletişim 13 

Tabloda 13’te görüldüğü gibi öğretmenlerin, METEM uygulamasının güçlü yönü olarak 

gördükleri noktaları fizikî mekanlardan tasarruf sağlanması, personelden tasarruf edilmesi, 

mesleki eğitimin bütünleşmesinin sağlanması, kalitenin artması, öğrencilerde gelişmeler olması 

gibi boyutlar altında toplamak olanaklıdır. Aşağıda bu boyutlardan en çok görüş bildirilen ilk beş 

boyut ile ilgili görüşlere yer verilmiştir.  

Fizikî mekânlardan tasarruf sağlanması boyutunda yer alan ifadelere örnek olarak; fizikî 

şartlardan azami fayda sağlanmıştır, eğitim ve öğretim için harcanan giderler azalmıştır, Devlet 

bütçesine tasarruf getirmiştir ifadeleri verilebilir.  

Personelden tasarruf edilmesi boyutunda yer alan ifadeler arasında; personel tasarrufu 

sağlanmıştır, personelden daha fazla verim alınmıştır, boş geçen ders sayısı oldukça azalmıştır 

ifadeleri yer almaktadır.  

Mesleki eğitimin bütünleşmesinin sağlanması boyutunda yer alan ifadelere; mesleki 

eğitimin tek çatı altında toplanması ve yönetilmesi olumlu olmuştur, programların uygulanmasında 

birlik ve beraberlik sağlanmıştır,  tam gün tam yıl eğitim yapılamaktadır ifadeleri örnek olarak 

verilebilir. 

Kalitenin artması boyutunda; mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artmasına neden 

olmuştur, kalifiye eleman yetiştirilmesine katkısı olmuştur gibi ifadeler yer almaktadır. 

Öğrencilerde gelişmeler olması boyutunda yer alan ifadelere; öğrencilerin yetenekleri 

doğrultusunda eğitim görmeleri sağlanmıştır, öğrenci sayısı artmıştır, mesleki eğitim merkezi 

öğrencilerinin kendine güveni artmıştır ifadeleri örnek olarak verilebilir.  
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3. 2. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 

METEM’i oluşturan kurumların ve bunların bütünleşmesinden oluşan METEM’lerin 

kurumsal değerlendirilmesi, araştırma bütününün diğer dilimleriyle binişim yaratmaması 

düşünülerek, fiziksel durum ve insan gücü alt dilimleri esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Fiziksel 

durumda okulların METEM olduktan sonraki görünümü, insan gücünde ise, METEM olmadan 

önceki son üç yılın ve METEM olduktan sonraki üç yılın verileri karşılaştırmalı olarak incelenip 

değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. 

Bir kurum olarak METEM’i oluşturan okulların METEM olmadan önceki üç yıllık ve 

METEM olduktan sonraki üç yıllık bilgileri, yıllık olarak belirlenerek sayı ve yüzdelerle 

betimlenmiş ve karşılaştırılmıştır. Toplanan veri türünün gruplama ölçeğine dayalı olması 

nedeniyle bu çözümleme ve yorumlama şekli tercih edilmiştir.  

METEM’lerin kurumsal durumunun görünümü için, okulların fiziksel yapı özellikleri ve 

bunları işleten kişilerin sayısal durumu iki ana dilim olarak alınmıştır. Fiziksel yapı özellikleri 

olarak, önce okullardaki eğitsel alanlara bakılmış, bunlar 34 alt alan olarak ayrı ayrı ele alınıp 

sayısal verilerine ulaşılmış, bunlar yüzdelerle de gösterilmiştir. Bu alanların adları ve özellikleri, 

tablolarda verildiğinden burada yinelenmemiştir. 

Okulların eğitsel alanlarından sonra, yönetsel alanları altı alt dilim şeklinde ele alınmış, 

bunlara ilişkin veriler de sayı ve yüzdeler şeklinde gösterilmiştir. Bu alanların adları ve sayısal 

görünümleri de tablolarda yer almıştır. Okulları sınıflar ve araçlar dışında kalan diğer alanları, 

destek alanlar başlığı altında toplanmıştır. Okulların ısınma, aydınlanma su, güvenlik, ilkyardım ve 

yangından koruma özelliklerini de içeren bu dilimde okulların toplam otuz üç özelliği ile ilgili 

verilerin sayı ve yüzdeleri yer almıştır. 

METEM sınıflarının görünümünü yansıtan dilimde, sınıfların olanaklarına ilişkin verilerin 

sayısal durumu ve bunların yüzde dağılımları yer almıştır. Okullardaki araçlarla ilgili olarak da, 

telefondan bilgisayara, on üç çeşit ders aracının sayı ve yüzde dağılımlarına yer verilmiştir.  

Kurumsal değerlendirmenin ikinci boyutu olarak ele alınan, okulların fiziksel yapısını 

işleten insan gücü ve bunlara ilişkin çeşitli özellikler, yine sayı ve yüzdelerle betimlenmiştir. Bu 

dilimde okulların METEM olmadan önceki ve sonraki durumunu gösterecek şekilde, çalışanların 

sayıları, öğrenci, şube, ders saati, öğrenci devamı ve yeni kayıt olan öğrenci durumları, derslik, 

atölye, laboratuvar, bilgisayar, kitaplık, spor salonu sayıları ve sınıf ve atölyelerin toplam alanlarına 

ilişkin sayılar yer almıştır.  

Bu dilimde, kurumsal değerlendirme boyutlarına ilişkin veriler, sırayla ele alınarak 

durumları betimlenmiş, veriler tablolarla gösterilmiş, bunlarla ilgili sonuçlar, bilimsel esaslar 

gözetilerek, veriler olanak verdiğinde karşılaştırılmalı olarak yorumlanmış, yorumlamada sayı ve 
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yüzde dağılımları kullanılmış, ilgili genel müdürlüklerden görüşme yoluyla toplanan bilgiler, 

onların yorumu olarak yer almıştır. 

3. 2. 1. METEM’lerin Fiziksel Alanlarının Durumu 

Bu başlık altında, METEM’lerin 2005 yılı itibariyle, fiziksel görünümü, eğitsel alanların 

durumu, yönetsel alanların durumu, destek alanlarının durumu, okul ve sınıfların ana özellikleri,  

METEM’lerdeki diğer araçların durumu adlarıyla, beş alt başlık altında ele alınmıştır.  

3. 2. 1. 1. METEM’lerin Eğitsel Alanlarının Durumu 

Burada, METEM ismiyle bütünleştirilen okulların 2005 yılındaki görünümünü veren 

bilgiler, METEM’lerden elde edilerek, sayı ve yüzdeler şeklinde verilip tablolaştırılmış, her eğitsel 

alanla ilgili veriler ayrı ayrı ele alınarak, veriler yorumlanmıştır. İşlevsel olmaması nedeniyle, 

yüzdeler verilirken, kesir kısımları verilmemiştir. Bunlarla ilgili veriler Tablo 14’te gösterilmiştir. 

Tablo 14 

METEM’lerdeki Eğitsel Alanların Durumu 

Alanın Adı Var olan İhtiyaç Kullanılan 
Beklenti Karşılama Düzeyi 

Yüksek Orta Düşük 

Uygulama Sınıfı 
Sayı 20 10 20 10 8 2 
Yüzde 35 16 100 50 40 10 

Derslik 
Sayı 60 30 60 16 32 12 
Yüzde 100 50 100 27 53 20 

Fen Laboratuvarı 
Sayı 44 6 42 14 20 10 
Yüzde 73 10 96 32 45 23 

Kimya 
Laboratuvarı 

Sayı 14 12 14 6 6 2 
Yüzde 23 20 100 43 43 14 

Biyoloji 
Laboratuvarı 

Sayı 8 18 8 6 2 - 
Yüzde 13 30 100 75 25 - 

Yabancı Dil 
Laboratuvarı 

Sayı - 14 - - - - 
Yüzde - 23 - - - - 

Bilgisayar 
Laboratuvarı 

Sayı 26 4 26 10 14 2 
Yüzde 43 7 100 38 54 8 

ResimOdası 
Sayı 16 8 14 2 12 2 
Yüzde 27 13 88 12 75 13 

Müzik Odası 
Sayı 10 - - - - - 
Yüzde 17 - - - - - 

ProjeOdası 
Sayı 10 - - - - - 
Yüzde 17 - - - - - 

Bilgi Tek. Sınıfı 
Sayı 10 18 10 4 6 - 
Yüzde 17 30 100 40 60 - 

Konfeksiyon 
Atölyesi 

Sayı 8 2 8 2 4 2 
Yüzde 13 3 100 25 50 25 

Hazır Giyim 
Atölyesi 

Sayı - 10 8 4 4 - 
Yüzde - 17 80 50 50 - 
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Tablo 14 (Devamı) 

METEM’lerdeki Eğitsel Alanların Durumu 

Alanın Adı Var olan İhtiyaç Kullanılan 
Beklenti Karşılama Düzeyi 

Yüksek Orta Düşük 

Giyim Atölyesi 
Sayı 16 2 14 6 6 2 
Yüzde 27 3 88 43 43 14 

Kalite Kon. Od. 
Sayı - 4 - - - - 
Yüzde - 7 - - - - 

Boya-Baskı-
Desen Odası 

Sayı - 2 - - - - 
Yüzde - 3 - - - - 

Dokuma Atölyesi 
Sayı 4 2 4 2 - 2 
Yüzde 7 3 100 50 - 50 

Tesviye Atölyesi 
Sayı 22 2 20 8 12 - 
Yüzde 37 3 91 40 60 - 

Yapı Atölyesi 
Sayı 2 4 2 2 - - 
Yüzde 3 7 100 100 - - 

Metal Atölyesi 
Sayı 36 6 32 14 18 - 
Yüzde 60 10 89 44 56 - 

Motor Atölyesi 
Sayı 8 4 4 4 4 - 
Yüzde 13 7 50 50 50 - 

Pasta  Atölyesi 
Sayı 2 4 2 2 - - 
Yüzde 3 7 100 100 - - 

Tesisat Tek. Atl. 
Sayı 2 - - 2 - - 
Yüzde 3 - - 100 - - 

Mob.ve Dek. Atl. 
Sayı 40 4 34 14 14 6 
Yüzde 67 7 85 41 41 18 

Elektronik 
Atölyesi 

Sayı 10 2 8 - 8 - 
Yüzde 17 3 80 - 100 - 

Elektrik Atölyesi 
Sayı 46 18 44 20 12 12 
Yüzde 77 30 96 46 27 27 

Kuaför Atölyesi 
Sayı - 6 - - - - 
Yüzde - 10 - - - - 

Grafik Atölyesi 
Sayı 0 2 - - - - 
Yüzde - 3 - - - - 

Seramik Atölyesi 
Sayı 2 - 2 - 2 - 
Yüzde 3 - 100 - 100 - 

Beslenme 
(Mutfak) 

Sayı 8 2 8 2 6 - 
Yüzde 13 3 100 25 75 - 

Cilt Bakım Atl. 
Sayı - 4 - - - - 
Yüzde - 7 - - - - 

İşlikOdası 
Sayı 6 - 6 - 6 - 
Yüzde 10 - 100 - 100 - 

Mesleki Uygu. 
Laboratuvarı 

Sayı 4 4 4 - 4 - 
Yüzde 7 7 100 - 100 - 

Ortak Kullanım 
Laboratuvarı 

Sayı 12 2 12 2 10 - 
Yüzde 20 3 100 17 83 - 
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Uygulama Sınıfları: METEM’lerin % 65’inde uygulama sınıfının olmadığı 

gözlenmektedir. Uygulama sınıflarının, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı olan METEM’lerde 

bulunması  gerektiği düşünülebilir. Buna karşın bu araştırmayla uygulama sınıfları olduğu saptanan 

METEM’lerde uygulama sınıflarının hem uygulamaların yapılması, hem de okulöncesi eğitimin 

yaygınlaştırılması açısından önemli olduğu belirtilebilir. 

Derslikler: METEM’lerin yarısında dersliğe gereksinim olduğu METEM yöneticilerince 

belrtilmiştir. Var olan dersliklerin beklentileri karşılama düzeylerinin ise okulların yarısında orta, 

% 20’sinde düşük olarak belirtildiği gözlenmektedir. Kuşkusuz, derslik kullanım oranlarının düşük 

olması, diğer bir deyişle dersliklerin etkin kullanılamaması da söz konusu olabilmektedir. Öğrenci 

sayılarındaki artış, okulların derslik gereksinimini artırmaktadır. Bir dersliğe düşen öğrenci 

sayılarının azaltılması plânlandığında derslik gereksinimi artacaktır.  

Laboratuvarlar: METEM’lerde çeşitli ve çok sayıda laboratuvar  bulunmaktadır. Sayıları 

az da olsa bazı laboratuvarlar kullanılmamakta, bazı okullarda da laboratuvar gereksinimi olduğu 

belirtilmektedir. Bu durum, laboratuvarlarla ilgili olarak, kaynak ve gereksinim  uyuşumunun tam 

olmadığını, bazı okulların mekândan çok onun donanımıyla ilgili gereksinim içinde bulunduğunu 

düşündürmektedir. Laboratuvarların beklentileri karşılama düzeylerini orta ve düşük belirten 

okullarda, araç sorunu nedeniyle böyle bir bildirimin yapıldığı,  bazı okullarda da bakım eksikliği 

nedeniyle beklenti düzeyinin düşük olarak gösterildiği söylenebilir. Bazı okullar, donanımlarının 

eskiliği nedeniyle, laboratuvar gereksinimi içinde olduklarını belirtmişlerdir. METEM’lerin en iyi 

durumda olan ve en az gereksinim belirttikleri laboratuvarlar, bilgisayar laboratuvarları olmuştur. 

Bilgi çağındaki bu görünüm, okullarımız açısından sevindirici olarak görülmüştür. Okulların 

görevi, bu laboratuvarları etkili ve verimli olarak kullanmaktır. 

Resim, Müzik ve Proje Odaları: METEM’lerin büyük bir bölümü, müzik ve proje 

odalarının olmadığını belirtmişlerdir. Bu iki oda çeşidine gereksinimi olduğunu belirten METEM 

sayısı da düşüktür (% 17). Okullar, proje ve resim için diğer oda ve atölyelerini kullanabilirler. 

Fakat müzik odası yokluğu ve bunun okulların  % 83’ü tarafından bir gereksinim olarak 

görülmeyişi, gençlerin gelişimi, gereksinimlerini karşılama durumu ve yaşama biçimi açılarından 

çok büyük bir eksiklik olarak görülmüştür. Duyguların çeşitliliğini ve derinliğini yaşamada, 

kendini ifade etme ve duygusal gereksinimleri karşılamada gençlere olanak verilmeyişi, şiddeti 

besleyen kaynaklardan biri olarak görülmektedir. METEM’lerin zaman yitirmeden, birer müzik 

odasına sahip olup onu donatmaları ve etkili kullanmalarının, onların yapması gereken öncelikli 

işlerden olduğu söylenebilir. 

Resim odaları, okulların % 27’sinde var olduğu hâlde, % 13’ünde bu oda 

kullanılmamaktadır. Bu durumda bu odaların başka amaçlarla kullanıldığı düşünülebilir. Resim 

odalarının beklentileri karşılama düzeyinin de “orta” düzeyde olduğu belirtilmiştir. 
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Bilgi Teknolojileri Sınıfı: METEM’lerin  % 17’si, bu sınıfa sahip olduğunu, üçte biri de 

bu sınıfa gereksinimi bulunduğunu belirtmiştir. Bu sınıfların beklentileri karşılama düzeyleri orta 

(% 60) ve yüksek (% 40) bulunmuştur. Bilgisayar laboratuvarlarının aynı zamanda bilgi 

teknolojileri sınıfı olarak da kullanılabilmesi, bu iki veri grubunun benzeşimini de görüntüye 

getirmiştir. Var olan bilgi teknolojileri sınıflarının hepsinin kullanıldığı belirtilmiştir. 

Giyimle İlgili Atölyeler: Örneklemdeki METEM’lerde hazır giyim atölyesi 

bulunmamaktadır. Ancak 10 METEM (% 17) gereksinim  göstermiştir. 16 METEM’de ise giyim 

atölyesi bulunmakta ve 2 METEM gereksinim duyulduğunu belirtmektedir. 2 giyim atölyesi de 

kendi amaçları için kullanılmamaktadır. Bu görünüm, okulların kaynak dağılımının hiç olmazsa il 

çapında yeniden yapılması gerekliliğini düşündürmektedir. Bazı atölyelerin ihtiyacı karşılama 

düzeyleri “yüksek” olarak belirtilirken, bazılarınınki düşük bulunmuştur. Bu sonuç, atölye 

donanımlarına bağlanabileceği gibi, okullarımızdaki bakım sorunu ile de açıklanabilir. Okul 

yöneticilerimizin tamamına yakınının, okul yöneticiliği eğitimi almadıkları düşünüldüğünde, bu 

açıklamanın gerekçesine de ulaşılmış olabilir.  

İş Alanlarıyla İlgili Atölyeler: Tesviye, yapı, metal, motor, elektrik, elektronik, tesisat ve 

mobilya ve dekorasyon atölyeleri bu başlık altında ele alınmıştır. Bazı METEM’lerin bu atölyelere 

gereksinimlerinin olduğu, bazılarının da bu atölyelere sahip oldukları hâlde hepsini kullanmadıkları 

Tablo 14’te görülebilir. Bu konuda diğer atölyeler için yukarıda yapılan yorum, burada da 

geçerlidir denilebilir. Mobilya ve dekorasyon ve elektrik atölyeleri dışındaki atölyelerin ihtiyacı 

karşılama düzeyleri yüksek ve “orta” bulunmuştur. Sadece bu iki atölye için, ihtiyacı karşılama 

düzeylerine, “düşük” seçeneği de eklenmiştir. 

Beslenme ve Bakım Atölyeleri: Mutfak, pasta atölyesi, cilt bakımı ve kuaförlük atölyeleri, 

bu başlık altında toplanmıştır. Bazı okullar bu alanlarının olmadığını ve gereksinimlerinin 

bulunduğunu belirtirken, bazıları var olanların bir kısmını kullanmadıklarını belirtmişlerdir. 

Atölyelerle ilgili bu genel bulgu, onlarla ilgili yorumların burada da kullanılabileceğini 

düşündürmektedir. 

Diğer Eğitsel Alanlar: Grafik, seramik, işlik, uygulama ve ortak kullanma alanları burada 

ele alınmıştır. Okullarımız bu alanlar açısından yoksul görülmektedir. Elbette her METEM’de bu 

kadar çok sayıda alana gereksinim olmayabilir. Ayrıca, kullanım süresi kısıtlı olabilecek alanlar 

için mekân ayırmaya gerek olmadığı da savunulabilir. İl çapında yapılacak iyi bir plânlama ve 

eşgüdümle, çok sayıda alan ve donanıma gerek duyulmadan, gereksinimlerin karşılanabileceğini 

söyleyebilmek olasıdır. 

3. 2. 1. 2. METEM’lerin Yönetsel Alanlarının Durumu 

Bu başlık altında, müdür, yardımcısı, öğretmen, öğretici, teknisyen ve diğer yönetim 

alanları incelenmiştir. Bunlara ilişkin sayısal dağılım, Tablo 15’te görülmektedir. 
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Tablo 15 
METEM’lerin Yönetsel Alanlarının Durumu 

Alanın Adı Var olan İhtiyaç Kullanılan Beklenti Karşılama Düzeyi 
Yüksek Orta Düşük 

MüdürOdası 
Sayı 60 - 60 48 12 - 
Yüzde 100 - 100 80 20 - 

Müdür Yard. Odası 
Sayı 60 - 60 38 20 2 
Yüzde 100 - 100 63 33 4 

Öğretmen Odası 
Sayı 60 - 60 40 20 - 
Yüzde 100 - 100 66 34 - 

Usta Öğretici Odası 
Sayı 4 2 4 2 2 - 
Yüzde 7 3 100 50 50 - 

Teknisyen Odası 
Sayı 12 4 12 8 2 2 
Yüzde 20 7 100 66 16 16 

Büro 
Sayı 48 2 46 32 16 - 
Yüzde 80 3 96 67 33 - 

METEM’lerin yönetsel alanlarının gereksinimleri karşıladığı, ciddi bir gereksinimin 

olmadığı, bu alanların yöneticilerin beklentilerini karşılama düzeylerinin genellikle yüksek olduğu, 

tabloda görülebilir. Buna bakılarak, yöneticilerin kaynak dağılımında önce kendilerini gözettikleri 

söylenebilir.  

3. 2. 1. 3. METEM’lerin Destek Alanlarının Durumu 

Bu dilimde yer alan mekânlar,  salonlar, odalar, temizlik alanları olarak gruplandırılmıştır. 

Alanlarla ilgili sayısal döküm, Tablo 16’da verilmiştir. 

Salonlar: Var olan salonların bir kısmının kullanılmamasına karşın bazı okullar salon 

gereksinimleri olduğunu belirtmişlerdir. Bu sonuç yine kaynak dağılımının gereksinimlerle 

uyuşmadığını, il çapında bir eşgüdüme gereksinim duyulduğunu göstermektedir. Okulların              

% 87’sinde kitaplık bulunmakta, ancak gereksinimleri karşılama düzeyi orta olarak 

belirtilmektedir. Okulların % 13’ünde kitaplık yoktur. 

Destek Amaçlı Odalar: METEM’lerde çok sayıda destek amaçlı oda bulunmaktadır. Yine 

de oda gereksinimi bildiren okullar vardır. Odaların verimli ve etkili kullanımı yanında, 

kaynakların il eşgüdümünde dağılımı ve kullanımı da gerçekleşirse, yeni oda istemine gereksinim 

azalabilir. Arşiv odası olmayan okullar bulunmaktadır. Günümüzde bilgi ve belgeler bilgisayar 

ortamında da saklanabilmektedir. Buna karşın, okullarda belgelerin saklanması için arşive 

gereksinim vardır. Arşiv, bir okulun hafızası geçmişidir. METEM yöneticilerinin bilginin 

biriktirilmesi, belgelerin korunması ve arşivlenmesi konusunda eğitim almalarının yararlı olacağı 

söylenebilir. 

Sağlık Amaçlı Alanlar: Okulların % 20’sinde var olduğu belirtilen revirlerin beklentileri 

karşılama düzeylerinin düşük olduğu belirtilmiştir. Bu sonuç, bir olanağın olması ile etkili ve 

verimli kullanılmasının gerçekleşmeyebileceğini göstermektedir. Revir çalışanlarının sayı ve 
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nitelik açısından yetersizliği, buralarda verilmesi gereken hizmeti olumsuz etkiler. Beden sağlığına 

önem verilmeyen insanların başarıları yanında zihin sağlıklarının da olumsuz etkilenebileceği 

söylenebilir.  

Tablo 16 

METEM’lerdeki Destek Alanlarının Durumu 

Alanın Adı Var olan İhtiyaç Kullanılan 
Beklenti Karşılama Düzeyi 

Yüksek Orta Düşük 

Çok Amaçlı Salon 
Sayı 44 14 40 12 18 10 
Yüzde 73 24 91 30 45 25 

Spor Salonu 
Sayı 6 36 6 4 2 - 
Yüzde 10 60 100 67 33 - 

Bekleme Salonu 
Sayı 16 16 16 10 6 - 
Yüzde 27 27 100 63 37 - 

Kitaplık Salonu 
Sayı 52 16 52 18 26 8 
Yüzde 87 27 100 37 50 13 

Çalışma Odası 
Sayı 8 16 8 4 4 - 
Yüzde 13 27 100 50 50 - 

Oyun Odası 
Sayı 8 10 8 4 4 - 
Yüzde 13 17 100 50 50 - 

Revir, Hasta Bak. 
Odası 

Sayı 12 6 10 - 8 4 
Yüzde 20 10 83 - 67 33 

Rehberlik Odası 
Sayı 22 20 22 8 10 4 
Yüzde 37 37 100 36 46 18 

Kantin, Kafeterya 
Sayı 30 14 28 8 10 2 
Yüzde 50 23 93 27 33 40 

Daktilografi Odası 
Sayı 18 2 14 6 6 2 
Yüzde 30 3 78 44 44 12 

Bahçe 
Sayı 52 8 52 28 16 6 
Yüzde 87 13 100 54 31 15 

Personel Tuvaleti 
Sayı 60 6 60 34 24 2 
Yüzde 100 10 100 57 40 3 

Öğrenci Tuvaleti 
Sayı 60 6 60 34 22 4 
Yüzde 100 10 100 57 37 6 

Danışma Birimi 
Sayı 34 12 34 20 14 - 
Yüzde 57 20 100 59 41 - 

Yemekhane 
Sayı 20 3 20 10 10 - 
Yüzde 33 5 100 50 50 - 

Yatakhane 
Sayı 16 4 16 10 6 - 
Yüzde 27 7 100 63 37 - 

Depo, Ambar 
Sayı 40 10 40 20 20 - 
Yüzde 67 16 100 50 50 - 

Arşiv 
Sayı 56 4 56 12 38 6 
Yüzde 93 7 100 21 68 11 

Araç Odası 
Sayı 8 20 8 4 4 - 
Yüzde 13 33 100 50 50 - 

Bekçi Odası 
Sayı 16 8 16 10 6 - 
Yüzde 27 13 100 63 37 - 

Banyo, Duş 
Sayı 26 4 26 13 13 - 
Yüzde 43 7 100 50 50 - 
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METEM’lerin yarısı, kantin veya kafeteryasının olduğunu, % 20’si bunlara ihtiyacı 

olduğunu, % 7’si de var olan bu mekânlarını kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Diğer alanlarda da 

benzer durumlar olduğundan, o alanlar için yapılan yorumların burada da geçerli olduğu 

söylenebilir. METEM’lerin % 13’ünün okul bahçesi yoktur. Bahçesi olmayan bir okulun okul olma 

özelliği tartışılabilir. Bahçelerinin beklentilerini karşılama düzeylerinin düşük olması, okul 

yöneticilerinin önemli bir sıkıntısı olarak görülebilir. 

METEM’lerde tuvaletlerin yeterli sayıda olduğu, beklentileri karşılama düzeylerinin “orta” 

ve “ortanın üstünde” olduğu görülmektedir.  

METEM’lerin yaklaşık yarısında yatakhane ve yemekhane bulunduğu, bunların 

beklentileri karşılama düzeylerinin oldukça iyi olduğu belirtilmiştir. Tuvalet ve duşlarından 

edinilen temizlik görüntüsü yanında, METEM’lerin yemekhane ve yatakhanelerinin bu durumu, iyi 

olarak değerlendirilse de, aynı okulun bir temizlik alanının görüntüsünün olumlu, diğerinin 

olumsuz olması, kolay kabullenilecek bir durum olarak söylenemez.  

3. 2. 1. 4. METEM ‘lerin Bina ve Sınıflarının Ana Özellikleri 

Bu dilimde, okulların ısınma, aydınlanma, su, güvenlik, yangından koruma, ilkyardım 

özellikleriyle, sınıfların donanımı ile ilgili veriler çözümlenip yorumlanmıştır. Bu konudaki sayısal 

veriler Tablo 17’de gösterilmiştir. 

METEM’lerin ısınma, aydınlanma ve su durumu konusundaki veriler, bu özelliklerin, 

gereksinimini karşılama durumunun yüksek olduğunu gösterse de okulların dörtte birinden 

çoğunda, bu konularda sorun olduğu belirtilmiştir. Özellikle ısınmada, kaynak yetersizliğine bağlı 

sorunlar nedeniyle, okulların sıkıntı çektiği basında da yer almaktadır. Okulların sularının hiç 

olmazsa her yıl incelettirillmesi yararlı olur. Ayrıca, temizlik ve sağlığın vazgeçilmez aracı olan 

suyun  kullanılmadan önce iyileştirmesi için gerekli çaba gösterilmelidir.  

Tablo 17 
METEM Bina ve Sınıflarının Ana Özellikleri 

Özelliğin Adı 
İhtiyacı Karşılama Düzeyi 

Yüksek  Orta  Düşük  
Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Isınma Durumu 34 57 22 37 4 6 
Aydınlanma Durumu 43 70 15 25 2 5 
Su  42 70 15 25 3 5 
İlkyardım Dolabı 21 35 29 48 10 17 
Yangın Tüpü 29 48 31 52 - - 

Okulların güvenliği ile ilgili veriler, bu durumun gereksinimi karşılama düzeyinin orta 

derecede olduğunu göstermektedir. Mesleki ve teknik okulların ve bunların birleşmesiyle oluşan 

METEM’lerin kaynaklarının ve varlıklarının güvenliğini rastlantılara bırakmamak gerekir. Öğrenci 

ve diğer çalışanların sağlığına yönelik olan ilk yardım dolaplarının gereksinimi karşılama durumu 
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da rahatlatıcı değildir. Okulların yarısından daha çoğunda, bu malzemelerin gereksinimi karşılama 

düzeyi “orta” veya “düşük” düzeyde olarak belirtilmiştir.  

İlkyardım dolaplarının yanı sıra, okulların yarısına yakınında yangın söndürme araçlarının 

bulunmadığı belirtilmiştir. Yangın söndürme araçlarının her yıl kontrol ettirilerek, kullanıma hazır 

tutulması gerekir. Küçük ihmallerin çok büyük olumsuzluklara yol açabileceği bilinen bir gerçektir. 

Sınıfların Genel Görünümü: Dersliklerdeki sıra ve masaların, yazı tahtasının kitaplık ve 

dolapların yaklaşık yarısının ihtiyacı karşılama düzeyleri “orta” ve “düşük” olarak belirtilmiştir. 

Mesleki ve teknik okulların önemli bir kısmının bu malzemelerin üreticisi olduğu düşünüldüğünde, 

bu durumu hoş karşılamak olası değildir. Bu konularda da yine okul yöneticilerimizin, bakımın 

önemi ve gereği konusunda eğitilmeleri gerektiği söylenebilir. Bakımın gerekliliği ve ihmal 

edilmişliği, herhangi bir okulu gezdiğinizde hemen göze çarpmaktadır. 

3. 2. 1. 5. METEM’lerde Bulunan Diğer Araçların Durumu 

METEM’lerde yoğun kullanım alanına sahip temel bazı araçların durumuna ilişkin veriler 

Tablo 18’de yer almaktadır. Bunlardan bilgisayarların ihtiyacı karşılama düzeyi oldukça yüksek 

olarak belirtilmiştir. Okullar, daha çok bilgisayara sahip olma isteklerini, bilgisayarların ihtiyacı 

karşılama düzeylerini “orta” ve “düşük” belirterek göstermek istemişlerdir. Bilgisayar yazıcılarının 

da ihtiyacı karşılama düzeyi oldukça yüksektir. 

Tablo 18 

METEM’lerdeki Diğer Araçların Durumu 

Aracın Adı 
İhtiyacı Karşılama Düzeyi 

Yüksek Orta Düşük 
Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Bilgisayar 32 53 26 43 2 4 
Bilgisayar Yazıcısı 38 63 16 27 6 10 
Fotokopi Makinesi 30 50 26 43 4 7 
Projeksiyon Makinesi 40 67 20 33 - - 

Fotokopi ve projeksiyon makinelerinin ihtiyacı karşılama düzeyleri “yüksek” olarak 

belirtilmiştir. Artan öğrenci sayıları, araçların eskimesi, yeni teknolojilerin çıkması, okulların, bu 

araçların ihtiyacı karşılamada gittikçe daha az yeterli olduğu yolunda bilgi vermesine neden olmuş 

olabilir. Elbette her aracın bir kullanım ömrü vardır ve zamanla araç ihtiyacı da ortaya çıkacaktır.  

3. 2. 2. METEM’lerin Birleşmeden Önceki ve Birleşmeden Sonraki Fizikî ve İnsan 

Gücü Durumu 

Bu ikinci ana dilimde, METEM’lerin METEM olmadan önceki son üç yıllık fizikî ve insan 

gücü durumu ile METEM olduktan sonraki üç yıllık fizikî ve insan gücü durumu karşılaştırmalı 

olarak incelenmiştir. Bu konudaki veriler Tablo 19’da yer almaktadır. 

.
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Tablo 19 

METEM’lerin Fizikî ve İnsan Gücü Durumu 
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Müdür Yardımcısı Sayısı: METEM’i oluşturan okulların müdür yardımcısı sayısı, okullar 

birleştikten sonra azalmıştır. Öğrenci sayısının artış göstermesine karşın, müdür yardımcısı sayısının 

azalması, METEM oluşturma amaçlarıyla tutarlılık göstermektedir. METEM olmadan önce ve sonrasında 

var olan müdür yardımcısı sayılarının ihtiyacı ne derecede karşıladığı bilinmemekle birlikte, bu sayısal 

dağılım, insan gücü kaynağının, METEM olduktan sonra daha ekonomik kullanıldığını göstermektedir 

denilebilir. 

Öğretmen Sayısı: METEM olarak birleşmenin ilk yılında, öğretmen sayılarında bir düşüş olmakla 

birlikte, daha sonraki ilk yılda öğretmen sayılarının arttığı görülmektedir. Bu sonuç, METEM olduktan sonra 

insan kaynağının daha uygun kullanımının gerçekleştiği, daha sonra öğrenci artışına paralel olarak, öğretmen 

sayısının da arttığı şeklinde yorumlanabilir.  

Teknisyen Sayısı: METEM öncesinde gittikçe azaldığı görülen teknisyen sayısı, METEM’in 

oluşumuyla birlikte iki katına yakın bir artış göstermiştir. Daha sonraki iki yılda teknisyen sayıları yine 

azalmıştır. Bu sonuçlar, birleşmenin ilk yılındaki yığılımla ve özellikle bilgisayarların okullara girmiş 

olmasıyla açıklanabilir. 

Memur ve Hizmetli Sayısı: Memur ve hizmetli sayılarında, METEM sonrası önemli azalmalar 

olmuştur. Bu sonuçlar, işgücünün daha ekonomik kullanıldığının göstergeleri olarak alınabilir. Bu da 

METEM oluşturmanın gerekliliğinin bir göstergesidir denebilir. 

Öğrenci Sayıları: Öğrenci sayılarında, METEM öncesi ve sonrası önemli bir değişiklik olduğu 

söylenemez. 2005 yılındaki öğrenci sayılarındaki artış, nüfus ve öğrenci talebi artışına bağlanabilir. 

Şube ve Haftalık Ders Saati Sayıları: METEM’lerin oluşumunun ilk yılında önemli ölçüde düşen 

şube sayıları, daha sonraki iki yılda giderek artmış görülmektedir. İlk yıldaki düşüş, az sayıda öğrencisi olan 

şubelerin birleştirilmesinin, son iki yıldaki artış da öğrenci sayılarındaki artışın etkilerini taşıyor denebilir. 

Haftalık ders saati sayıları, METEM olmadan önceki üç yılda önemli bir değişiklik göstermezken, METEM 

olduktan sonra giderek artmıştır. Yeni derslerin açılmasının ve öğrenci artışının bu sonucu etkilediği 

söylenebilir. 

Öğrenci Devamsızlığı: Özellikle yüksek olarak belirtilen öğrenci devamsızlığı algısında, METEM 

sonrası önemli bir düşme olduğu görülmektedir. Bu düşüş, METEM’in ilk yılında daha çok olmuştur. Orta 

olarak algılanan devamsızlıkta da durum böyledir. Bu sonuç, öğrenci sayısındaki artışa karşın, devamsızlıkta 

bir azalma olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Yeni Öğrenci Kaydı: METEM olmadan önceki üç yılda giderek artan yeni öğrenci sayısı, 

METEM’in ilk yılında biraz azalmış, daha sonra artışını sürdürmüş görülmektedir. Mesleki ve teknik 

eğitimde öğrenci sayısındaki bu artış, ülkemiz açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Artış, 

yalnızca nüfus artışına bağlanmayacak derecede yüksektir. 

Derslik, Atölye, Laboratuvar  ve Bilgisayarlar: METEM olmadan önceki üç yılda gittikçe artan 

derslik sayıları, METEM olduktan sonra önemli bir azalma göstermiştir. Öğrenci artışına karşın böyle bir 

durumun yaşanması, dersliklerin kullanımındaki gelişimin bir göstergesi olarak alınabilir. METEM sonrası 

derslik sayısındaki küçük artış, öğrenci artışına bağlanabilir. Atölye sayıları, METEM öncesi ve sonrası 
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sürekli bir artış göstermiştir. Bu eğitsel açıdan olumlu bir durumdur. METEM öncesi yavaş artan laboratuvar 

sayısı, METEM’in ilk yılında azalmakla birlikte, daha sonraki iki yılda artışını sürdürmüş görülmektedir. 

Bilgisayar sayılarında da benzer bir görünüm olmakla birlikte artış hızı memnuniyet verici düzeyde 

yüksektir. 

Kütüphane, Kitaplık ve Spor Salonu: Mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde bu birimlerin 

eksikliği görülmektedir. Kütüphane ve  kitaplık sayılarının METEM olduktan sonra azalmış gibi görünmesi, 

birkaç okulun kütüphane ve kitaplığının bir METEM kütüphanesine dönüşmesiyle açıklanabilir. Ama yine 

de METEM’lerin yaklaşık % 13’ünde kütüphane ve kitaplık bulunmadığı düşünüldüğünde, sorunun 

büyüklüğü daha iyi görülebilir. Ayrıca, kütüphane ve kitaplıkların yalnızca var olması yetmez, yeterli 

kaynakla donatılmaları ve verimli kullanılmaları gerekir. Ülkemizde internet olanağı henüz yeni olduğundan, 

kütüphane ve kitaplık kullanımını fazla etkilediği pek savunulamaz. 

Spor salonu açısından METEM’lerin çok yoksul olduğu görülmektedir. METEM olduktan sonra 

salon sayısındaki azalış, okulların birleştirilmelerine bağlanabilir. Gençlerin enerjilerinin spor gibi olumlu 

sonuç üreten alanlara yönlendirilmemesi, onların bu enerjilerini vurup kırma, şiddet kullanma eğilimi gibi 

zararlı davranışlara yönelmelerine neden olabilir. Bu olumsuz sonuçlardan birisi de okulda olumlu spor 

alışkanlığı edinmemiş gençlerin, spor seyircisi olarak sergiledikleri yıkıcı saldırganlık ve şiddettir. 

Sınıf ve Atölyelerin Alanı. METEM’lerin oluşmasından önce daha yüksek sayılı metre karelerle 

ifade edilen sınıf ve atölye alanları, METEM sonrası ciddi bir düşüş göstermiş, sonra yavaş yavaş artmış 

görülmektedir. Bu, METEM’lerin kapasite kullanımıyla ilgili yararının bir göstergesi olarak ele alınabilir. 

Buradan da hareketle, METEM düşüncesinin gelecek yıllarda da uygun il ve ilçelerde yaygınlaştırılmasının 

gerekliliği savunulabilir. 

3. 2. 3. METEM’lerin Kurumsal Durumuna İlişkin Görüşler 

Bu bölümde METEM’lerin kurumsal durumuna ilişkin olarak anketlerden ve görüşmelerden elde 

edilen görüşlere yer verilmiştir.  

METEM Genelgesine Uyulması ve METEM’lerin Genelgede Belirtilen Koşullara Uyması 

Yapılan görüşmelerden elde edilen bulgulara göre, araştırma gruplarından METEM  yöneticilerinin 

büyük bir çoğunluğu METEM uygulamasına geçişte METEM genelgesinin uygulandığı (24) yönünde görüş 

belirtirken, az bir kısım (6) ise METEM genelgesi hükümlerine uyulmadığı yönünde görüş belirtmişlerdir. 

Genelge hükümlerine uyulup uyulmaması ile ilgili olarak, görüşme yapılan METEM yöneticilerinden biri 

aşağıdaki görüşleri dile getirmiştir.  

“METEM yönetmeliğinin tam olarak uygulandığı kanaatinde değilim. Mesleki ve teknik eğitim 

merkezlerinin oluşturulma amacı, en az maliyetle veya en az kişi sayısıyla, yönetici sayısıyla, öğretmen 

sayısıyla, fizikî mekân sayısıyla en yüksek verimi almaktı.  Ancak daha sonra bu yapılanmanın gerektirdiği 

yönetmelik değişikliklerinin yeterince çıkarılmaması, fizikî anlamda binaları birleştirecek çalışmaların 

yeterince yapılmaması gibi problemler yönetmeliğin tam olarak uygulanmadığı görüşünü oluşturdu…” 

Bu soru ile ilgili olarak METEM olma sürecinde görüşlerinin alınmadığını belirlen bir okul 

yöneticisi görüşlerini aşağıdaki gibi ifade etmiştir.  
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“Tespit çok acele oldu. Her şeyden de önemlisi bizlere hiç sorulmadı… Bir ekip geldi, okulları 

gezdiler ve kendi başlarına karar verdiler. Raporlarını yazdılar ve bunun sonunda METEM olduk…”  

METEM uygulamasına geçişte METEM genelgesinin tam olarak uygulanıp uygulanmadığı ile ilgili 

olarak İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin görüşleri de belirlenmiştir. Bu görüşlere göre 

araştırmaya katılan İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin büyük bir çoğunluğu (15) METEM 

uygulamasına geçişte METEM genelgesinin uygulandığı yönünde görüş belirtmişlerdir. Bu soruya 4 kişi 

“hayır” cevabını verirken 1 kişi “kısmen uygulandı” cevabını vermiştir. Gerek METEM yöneticileri gerekse 

İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin görüşleri METEM genelgesinin tam olarak uygulandığı 

yönündedir. Ancak bu uygulama sürecinde bir takım sorunların ortaya çıktığı kesindir.  

Gerek METEM yöneticilerinin gerek İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin büyük bir 

çoğunluğu METEM uygulamasına geçilmesi sürecinde METEM genelgesine tam olarak uyulduğunu 

belirtmişlerdir. O hâlde METEM’lerin genelgede belirtilen koşullara uyması gerekmektedir. Bununla ilgili 

betimsel analize aşağıda yer verilmiştir.  

Şekil 10’da METEM yönetici ve öğretmenlerinin METEM’lerin genelgede belirtilen koşullara 

uygunluğu ile ilgili görüşlerinin dağılımı yer almaktadır.  
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Şekil 10. METEM Yönetici ve Öğretmenlerinin METEM’lerin Genelgede Belirtilen Koşullara Uygunluğu 

İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 10’da da görüldüğü gibi; “METEM’ler genelgede belirtilen koşullara uymaktadır.” ifadesine 

“tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı öğretmenlerde yaklaşık % 36, yöneticilerde % 46'dır. 

Öğretmenlerin % 33'ü, yöneticilerin % 27'si ifadeye “kısmen” katılmıştır. İfadeye, “çok az katılan”  ve  “hiç 

katılmayanların”  oranı ise,  öğretmenlerde % 30,  yöneticilerde % 27'dir.  

Yukarıda yer alan görüşme analizlerinde hem METEM yöneticileri hem de İlçe Millî Eğitim Müdürü 

ya da Müdür Yardımcıları büyük bir çoğunlukla METEM uygulamasına geçilmesi sürecinde METEM 

genelgesine tam olarak uyulduğunu belirtmişlerdi; ancak yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi araştırmaya 

katılan öğretmen ve okul yöneticilerinin önemli bir kısmı METEM’lerin genelgede belirtilen koşullara 

uymadığını ya da kısmen uyduğunu belirtmiştir. Buradaki farkın kaynağının METEM’lerdeki altyapı 

eksiklikleri olduğu söylenebilir, çünkü araştırma kapsamında veri toplanan bütün kesimlerin temel sorun 
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olarak gördüğü konu fizikî altyapı eksiklikleridir. Katılımcılar mevcut eksiklikleri göz önünde bulundurarak 

METEM’lerin genelge hükümlerine uymadığını belirtmiş olabilirler. 

Aşağıda METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin METEM’in şimdiki okul binasında oluşturulması 

ile ilgili görüşlerine yer verilmiştir. 

METEM’in Şimdiki Okul Binasında Oluşturulması 

METEM yönetici ve öğretmenlerinin METEM’in şimdiki okul binasında oluşturulması ile ilgili 

görüşlerinin dağılımına Şekil 11’de yer verilmiştir.  
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Şekil 11. METEM Yönetici ve Öğretmenlerinin METEM’in Şimdiki Okul Binasında Oluşturulmasının 

Doğru Olup Olmaması İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 11’de görüldüğü gibi, “METEM’in şimdiki okul binasında oluşturulması” ifadesine “tamamen” 

ve “büyük  ölçüde”  katılanların  oranı  öğretmenlerde  yaklaşık % 33,  yöneticilerde    % 48’dir. 

Öğretmenlerin % 20’si, yöneticilerin % 16’sı ifadeye “kısmen” katılmıştır. İfadeye, “çok az katılan” ve “hiç 

katılmayanların” oranı ise, öğretmenlerde % 47, yöneticilerde % 36'dır. Bu konu ile ilgili olarak anketlerden 

elde edilen bilgilerin yanı sıra İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürleri ve okul yöneticileri ile yapılan 

görüşmelerden de bazı bulgular elde edilmiştir.  

Araştırma gruplarından METEM yöneticilerinin birleşme için seçilen okulun doğru tercih olup 

olmaması ile ilgili bilgi görüşleri Tablo 20’de yer almaktadır. 

Tablo 20 

METEM Yöneticilerinin Birleşmenin Olduğu Okulun Doğru Seçim Olup Olmadığı ve 
Bunun Nedenleri ile İlgili Görüşleri 

İfadeler Görüş Sayısı 
Doğru bir karar verildi. Çünkü 29 
 Fizikî altyapısı yeterli idi 23 
 Öğrenci sayısı fazla idi 1 
 Öğretmen sayısı fazla idi 1 
 Bölüm sayısı fazla idi 1 
 Ancak binalar birleşemedi 2 
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 Yaygın eğitim örgün eğitimin olduğu yere gelmeliydi 1 
Yanlış bir karar verildi. Çünkü 2 
 Şehir merkezine uzak idi 1 
 Okulun kapasitesi yok idi 1 

Tablo 20’de görüldüğü gibi METEM yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu birleşmenin yapılacağı 

okul seçiminin doğru (27) olduğunu belirtmiştir. Yöneticiler bu görüşlerini birleşmenin olduğu okulun fizikî 

altyapısının yeterli olması (23) görüşü ile desteklemektedir. Aynı soru ile ilgili olarak İlçe Millî Eğitim 

Müdürü ya da Şube Müdürlerinin görüşleri de belirlenmiştir. Elde edilen görüşlere göre araştırmaya katılan 

İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin tamamı birleşmenin yapılacağı okul seçiminin doğru (20) 

olduğunu belirtmiş ve bu görüşlerini birleşmenin olduğu okulun fizikî altyapısının yeterli olması (20) görüşü 

ile desteklemişlerdir.  

Bu soru ile ilgili olarak yapılan betimsel analiz sonuçları ile görüşme analizi sonuçları arasında da 

benzerlikler vardır. Anket sonuçlarına göre okul yöneticilerinin yarıya yakın kısmı birleştirme yapılan 

okulun doğru seçim olduğunu belirtmiştir. Ancak öğretmenlerde buna hiç katılmayanların oranı % 47’dir. 

Çünkü öğretmenler METEM uygulaması ile ilgili olarak bir çok sıkıntıyı dile getirmişlerdir (Bak: Tablo 7, 

Sayfa 73). Ayrıca METEM uygulaması sonrası öğretmenlerin iş yüklerinin artması da böyle bir cevap 

verilmesine neden  olmuş olabilir. 

METEM Uygulaması İle Birlikte Okulların Fiziksel Alanlarının Kullanımı 

Şekil 12’de METEM yönetici ve öğretmenlerinin bu uygulama ile birlikte okulların fiziksel 

alanlarının kullanımı ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  
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Şekil 12. METEM Yönetici ve Öğretmenlerinin METEM Uygulaması İle Birlikte Okulların Fiziksel 

Alanlarının Kullanımı İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 12’de de görüldüğü gibi, “METEM uygulaması ile birlikte okulların fiziksel alanlarının 

kullanımında” “biraz” ve “büyük ölçüde” arttığını  düşünenlerin  oranı öğretmenlerde     % 54, yöneticilerde 

% 66’dır. Öğretmenlerin % 31’i, yöneticilerin % 25’i bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını 

düşünenlerin oranı ise öğretmenlerde % 16, yöneticilerde % 9’dur. 
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Yukarıda da görüldüğü gibi öğretmen ve yöneticiler METEM uygulaması ile birlikte okulların 

fiziksel alanlarının kullanımının “arttığı” yönünde görüş belirtmişlerdir. Bu bağlamda METEM 

uygulamasının amacı kaynakların etkili kullanımı olduğuna göre, METEM uygulaması, katılımcıların bir çok 

eksikliği dile getirmesine rağmen, okulların fizikî alanlarının etkili ve verimli kullanımı açısından amacına 

ulaşmıştır denilebilir.  

METEM’i Oluşturan Okul ve Kurumların Donanımlarının Kullanımı 

Şekilde 13’te ise METEM yönetici ve öğretmenlerinin METEM’i oluşturan okul ve kurumların 

donanımlarının kullanımı ile ilgili görüşlerinin dağılımı görülmektedir.  
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Şekil 13. METEM Yönetici ve Öğretmenlerinin METEM’i Oluşturan Okul ve Kurumların Donanımlarının 

Kullanımı İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 13’te de görüldüğü gibi, “METEM’i oluşturan okul ve kurumların donanımlarının 

kullanımında “biraz” ve “büyük ölçüde” artma olduğunu düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 50, 

yöneticilerde % 66’dır. Öğretmenlerin % 36’sı, yöneticilerin % 28’i bir “değişme olmadığını” 

düşünmektedir. Azaldığını  düşünenlerin oranı  ise  öğretmenlerde % 14, yöneticilerde % 6’dır. 

Yukarıda da görüldüğü gibi öğretmen ve yöneticiler METEM uygulaması ile birlikte METEM’i 

oluşturan okul ve kurumların donanımlarının kullanımında “artış” olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. 

Buradan hareketle METEM uygulamasının amacının kaynakların etkili kullanımı olduğuna göre METEM 

uygulamasının okulların donanımlarının etkili ve verimli kullanımı açısından yararlı olduğu söylenebilir. 

Ancak katılımcılar bazı okullarda hâlâ fizikî alanların ve donanımların atıl kullanıldığı yönündeki görüş 

belirtmişlerdir.  

Atölyelerin, Alan/Dal ve Derslerin Özelliklerine Göre Kurulmuş Olması 

Şekil 14’te METEM yönetici ve öğretmenlerinin atölyelerin, alan/dal ve derslerin özelliklerine göre 

kurulmuş olması ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  
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Şekil 14. METEM Yönetici ve Öğretmenlerinin Atölyelerin, Alan/Dal ve derslerin Özelliklerine 

Göre Kurulmuş Olması İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekilde 14’te de görüldüğü gibi, “Atölyeler, alan/dal ve derslerin özelliklerine göre kurulmuştur” 

görüşüne “tamamen” ve “büyük ölçüde”  katılanların  oranı  öğretmenlerde  yaklaşık % 40, yöneticilerde % 

50’dir. Öğretmenlerin % 26'sı, yöneticilerin % 22'si ifadeye “kısmen” katılmıştır. İfadeye “çok az katılan” ve 

“hiç katılmayanların” oranı ise, öğretmenlerde % 34, yöneticilerde % 28'dir. Yukarıdaki bulgulara göre 

atölyelerin alan/dal ve derslerin özelliklerine göre kurulduğu tam olarak söylenemez. Bunun nedenlerinden 

birisi, eğitim binaları yapılırken tek tip projelerin uygulanması olabileceği gibi bir diğer neden de bu 

alanların teknolojik gelişmelere göre güncellenememesi olabilir. 

Laboratuvarların, Alan/Dal ve Derslerin Özelliklerine Göre Kurulmuş Olması 

Şekil 15’te ise METEM yönetici ve öğretmenlerinin laboratuvarların, alan/dal ve derslerin 

özelliklerine göre kurulmuş olması ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  

Şekil 15’te de görüldüğü gibi, “Laboratuvarlar, alan/dal ve derslerin özelliklerine göre kurulmuştur” 

ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde”  katılanların  oranı  öğretmenlerde  yaklaşık % 32, yöneticilerde % 

47'dir. Öğretmenlerin % 30'u, yöneticilerin % 25'i ifadeye “kısmen” katılmıştır. İfadeye, “çok az katılan” ve 

“hiç katılmayanların” oranı ise, öğretmenlerde % 39, yöneticilerde % 28'dir. 
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Şekil 15. METEM Yönetici ve Öğretmenlerinin Laboratuvarların, Alan/Dal ve Derslerin Özelliklerine Göre 

Kurulmuş Olması İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 16’da METEM öğrencilerinin sınıf, atölye ve laboratuvarların donanımının eğitim-öğretim 

faaliyetleri için yeterliliği ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  

Tam; 594; 13%

Büyük Ölçüde; 649; 
14%

Kısmen; 1005; 22%
Çok Az; 1161; 25%

Hiç; 1208; 26%

 
Şekil 16. METEM Öğrencilerinin Sınıf, Atölye ve Laboratuvarların Donanımının Eğitim-Öğretim 

Faaliyetleri İçin Yeterliliği İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

 

Şekil 16’da görüldüğü gibi, “Sınıf, atölye  ve laboratuvarların donanımı eğitim-öğretim faaliyetleri 

için yeterlidir” ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı % 27, “kısmen” katılanların oranı 

% 22, “çok az katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise % 51’dir. 

Şekil 17’de METEM öğrencilerinin okulun fizikî yapısının (sınıf, atölye ve laboratuvarlar ile ortak 

kullanım alanları vb.) eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yeterliliği ile ilgili görüşlerinin 

dağılımına yer verilmiştir. 
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Büyük Ölçüde; 516; 
11%

Hiç; 1379; 30%

Çok Az; 1207; 26%

Kısmen; 947; 20%

Tam; 590; 13%

Şekil 17. 
METEM Öğrencilerinin Okulun Fizikî Yapısının (Sınıf, Atölye ve Laboratuvarlar İle 

Ortak Kullanım Alanları vb.) Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi İçin Yeterliliği İle 
İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekilde 17’de de görüldüğü gibi, “Okulun fizikî yapısı (sınıf, atölye ve laboratuvarlar ile ortak 

kullanım alanları vb) eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yeterlidir.” ifadesine “tamamen” 

ve “büyük ölçüde” katılanların oranı % 24, “kısmen” katılanların oranı % 20, “çok az katılan” ve “hiç 

katılmayanların” oranı ise % 56’dır.  

Şekil 18’de METEM öğrencilerinin okulun fizikî yapısının sosyal faaliyetlerin (spor, müzik, tiyatro, 

folklor vb.) gerçekleştirilmesi için yeterliliği ile ilgili görüşlerinin dağılımı görülmektedir.  

Şekil 18’de görüldüğü gibi, “Okulun fizikî yapısı sosyal faaliyetlerin (spor, müzik, tiyatro, folklor 

vb.) gerçekleştirilmesi için yeterlidir.” ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı % 21, 

“kısmen”  katılanların oranı  % 16, “çok az katılan” ve “hiç katılmayanların”  oranı  ise % 63’tür. 
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Kısmen; 765; 16%

Hiç; 1785; 39%

Çok Az; 1105; 24%

Tam; 513; 11%

Büyük Ölçüde; 480; 
10%

 
Şekil 18. METEM Öğrencilerinin Okulun Fizikî Yapısının Sosyal Faaliyetlerin (Spor, Müzik, Tiyatro, 

Folklor vb.) Gerçekleştirilmesi İçin Yeterliliği İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Yukarıdaki şekillerde yer alan bilgiler birlikte değerlendirildiğinde atölyelerin, laboratuvarların, 

alan/dal ve derslerin özelliklerine göre kurulmasında eksiklikler olduğu söylenebilir. Çünkü bu soruya 

tamamen ve büyük ölçüde katılanların oranı yarıyı geçmemektedir.  Öğrenciler de sınıf, atölye ve 

laboratuvarların donanımının eğitim-öğretim faaliyetleri için yeterli olmadığı yönünde görüş belirtmişlerdir. 

Bu da eksiklikler olduğu yönünde yorumlanabilir. Öğrencilerin okulun fizikî yapısının (sınıf, atölye ve 

laboratuvarlar ile ortak kullanım alanları vb.) eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve sosyal faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi için yeterli olmadığı yönünde görüş belirtmeleri de buna işaret etmektedir. Bunun 

nedenlerinden birisi, atölyelerde olduğu gibi laboratuvarlar için de, eğitim binaları yapılırken tek tip 

projelerin uygulanması olabileceği gibi bir diğer neden de bu alanların teknolojik gelişmelere göre 

güncellenememesi olabilir.   

Atölye  ve Laboratuvarlardaki İlk Yardım Malzemelerinin Yeterliliği 

Şekil 19’da METEM yönetici ve öğretmenlerinin atölye ve laboratuvarlardaki ilk yardım 

malzemelerinin yeterli olup olmaması ile ilgili görüşleri görülmektedir. 

Şekil 19’da da görüldüğü gibi, “atölye ve laboratuvarlardaki ilk yardım malzemeleri yeterlidir” 

ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı öğretmenlerde yaklaşık % 22, yöneticilerde % 

45’tir. Öğretmenlerin % 26'sı, yöneticilerin % 28'i ifadeye “kısmen” katılmıştır. İfadeye,  “çok az katılan”  ve  

“hiç katılmayanların”  oranı ise,  öğretmenlerde  % 51,  yöneticilerde % 28'dir.  
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Şekil 19. METEM Yönetici ve Öğretmenlerinin Atölye ve Laboratuvarlardaki İlkyardım Malzemelerinin 

Yeterli Olup Olmaması İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 20’de METEM öğrencilerinin atölye ve laboratuvarlarda iş güvenliği ve ilkyardım 

malzemelerinin yeterliliği ile ilgili görüşlerinin dağılımı görülmektedir. 

Tam; 549; 12%

Büyük Ölçüde; 498; 
11%

Kısmen; 985; 21%

Çok Az; 1174; 25%

Hiç; 1428; 31%

 
Şekil 20. METEM Öğrencilerinin Atölye ve Laboratuvarlarda İş Güvenliği ve İlkyardım Malzemelerinin 

Yeterliliği İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekilde 20”de görüldüğü gibi “Atölye ve laboratuvarlarda iş güvenliği ve ilk yardım malzemeleri 

yeterlidir.” ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı % 23, “kısmen” katılanların oranı % 

21, “çok az katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise % 56’dır. 

Yukarıda da görüldüğü gibi sonuç olarak öğretmenlerin yarıdan fazlası atölyelerdeki ilk yardım 

malzemelerinin yeterli olmadığını belirtirken, okul yöneticilerinin yarıya yakını ise yeterli olduğunu 

belirtmiştir. Öğrenciler ise atölye ve laboratuvarlarda iş güvenliği ve ilk yardım malzemelerinin yetersiz 

olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Bu durumda öğretmenler ve öğrenciler yetersiz dereken yöneticilerin 
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yeterli demesi ya yöneticilerin atölye ve laboratuvarları hiç ziyaret etmedikleri ya da görevleri gereği yeterli 

dedikleri yönünde değerlendirilebilir.  

Atölyelerde Eğitim ve Öğretim İçin Sarf/Temrin Malzemelerinin Yeterliği 

Şekil 21’de METEM yönetici ve öğretmenlerinin atölyelerde eğitim ve öğretim için yeterli 

sarf/temrin malzemeleri bulunup bulunmaması ile ilgili görüşleri yer almaktadır.  
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Şekil 21. METEM Yönetici ve Öğretmenlerinin Atölyelerde Eğitim ve Öğretim İçin Yeterli Sarf/Temrin 

Malzemeleri Bulunup Bulunmaması İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekilde 21’de görüldüğü gibi, “Atölyelerde eğitim ve öğretim için yeterli sarf/temrin malzemeleri 

bulunmaktadır.” ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı öğretmenlerde yaklaşık % 36, 

yöneticilerde % 57'dir. Öğretmenlerin % 30'u, yöneticilerin % 26'sı ifadeye “kısmen” katılmıştır. İfadeye, 

“çok az katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise, öğretmenlerde % 34, yöneticilerde % 17'dir. 

Laboratuvarlarda Eğitim ve Öğretim İçin Sarf Malzemelerinin Yeterliği 

Şekil 22’de METEM yönetici ve öğretmenlerinin laboratuvarlarda eğitim ve öğretim için yeterli sarf 

malzemelerinin bulunup bulunmaması ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir. “Laboratuvarlarda 

eğitim ve öğretim için yeterli sarf malzemeleri bulunmaktadır” ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” 

katılanların oranı öğretmenlerde yaklaşık % 28, yöneticilerde % 43’tür. Öğretmenlerin % 30'u, yöneticilerin 

% 34'ü ifadeye “kısmen” katılmıştır. İfadeye, “çok az katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise, 

öğretmenlerde % 42, yöneticilerde % 23’tür.  
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Şekil 22. METEM Yönetici ve Öğretmenlerinin Laboratuvarlarda Eğitim ve Öğretim için Yeterli Sarf 

Malzemelerinin Bulunup Bulunmaması İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 23’te METEM öğrencilerinin atölyeler ve laboratuvarlarda eğitim-öğretim için gerekli 

sarf/temrin malzemelerinin bulunması ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir. “Atölyeler ve 

laboratuvarlarda eğitim-öğretim için gerekli sarf/temrin malzemeleri bulunmaktadır” ifadesine “tamamen” ve 

“büyük ölçüde” katılanların oranı % 33, “kısmen” katılanların oranı % 23, “çok az katılan” ve “hiç 

katılmayanların” oranı ise % 44’tür. 

Tam; 780; 17%

Büyük Ölçüde; 745; 
16%

Kısmen; 1055; 23%

Çok Az; 1049; 23%

Hiç; 967; 21%

 
Şekil 23. METEM Öğrencilerinin Atölyeler ve Laboratuvarlarda Eğitim-Öğretim İçin Gerekli 

Sarf / Temrin Malzemelerinin Bulunması İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Yukarıda yer alan şekiller (Şekil 22, 23) bir arada değerlendirildiğinde öğretmen ve yöneticilerin 

“laboratuvarlarda eğitim öğretim için yeterli sarf malzemeleri bulunmaktadır” ifadesine ilişkin görüşleri 

arasında farklılıklar olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin önemli bir kısmı (% 42) “yetersiz” olduğu 

yönünde görüş bildirirken, okul yöneticilerinin önemli bir kısmı ise “yeterli” (% 43) olduğu yönünde görüş 

belirtmişlerdir. Aynı durum atölyeler içinde geçerlidir (Şekil 21). Yine öğretmenlerin önemli bir kısmı (% 

34) “yetersiz” olduğunu belirtirken, yöneticilerin önemli bir kısmı (% 57) ise “yeterli” olduğunu belirtmiştir. 
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Aynı soru ile ilgili olarak öğrenciler ise atölyeler ve laboratuvarlarda eğitim öğretim için gerekli sarf/temrin 

malzemelerinin “olmadığını” (% 44) ya da “kısmen” (% 23) olduğunu belirtmişlerdir. Burada öğretmen ve 

öğrenciler ile yöneticilerin görüşleri arasındaki farklılık önceki bölümlerde de değinildiği gibi yine ya 

yöneticilerin atölye ve laboratuvarları hiç ziyaret etmedikleri ya da görevleri gereği yeterli dedikleri şeklinde 

değerlendirilebilir.  

Dersliklerin Derslerin Özelliklerine Göre Düzenlenme Durumu  

Şekil 24’te METEM yönetici ve öğretmenlerinin dersliklerin derslerin özelliklerine göre düzenlenip 

düzenlenmediği ile ilgili görüşlerinin dağılımı yer almaktadır.  
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Şekil 24. METEM Yönetici ve Öğretmenlerinin Dersliklerin Derslerin Özelliklerine Göre Düzenlenip 

Düzenlenmediği İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 24’te de görüldüğü gibi “derslikler derslerin özelliklerine göre düzenlenmiştir.” ifadesine 

“tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı öğretmenlerde yaklaşık % 23, yöneticilerde % 43’tür. Her 

iki grubun da % 26’sı ifadeye “kısmen” katılmıştır. İfadeye, “çok az katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı 

ise, öğretmenlerde % 51, yöneticilerde % 32'dir. Eğitim öğretim ortamları ile ilgili olarak öğretmen ile 

yönetici görüşleri arasında çok açık farklılıklar olduğu görülmektedir. Yukarıda yer alan bir çok soruda 

olduğu gibi bu soruda da farklı yönde görüşler belirtilmiştir. Bunun sebebi yöneticilerin eğitim öğretim 

ortamlarını daha az kullanmaları ve durumları hakkında bilgi sahibi olmamaları olabilir. Sonuçta eğitim 

öğretim etkinliklerinin ilk uygulayıcısı olan öğretmenlerin bu mekanlar hakkındaki görüşlerinin daha 

öncelikli olması gerekir. Çünkü eğitim öğretim sırasında yaşanan sıkıntıları doğrudan yaşayan ve 

gözlemleyen kişiler öğretmenlerdir.  

Okul Binasının ve Eklerinin Depreme ve Doğal Afetlere Karşı Dayanıklı Olup Olması 

Şekil 25’te METEM yönetici ve öğretmenlerinin okul binasının ve eklerinin depreme ve doğal 

afetlere karşı dayanıklı olup olmadığı ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  
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Şekil 25. METEM Yönetici ve Öğretmenlerinin Okul Binasının ve Eklerinin Depreme ve Doğal Afetlere 

Karşı Dayanıklı Olup Olmadığı İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 25’te de görüldüğü gibi, “okul binamız ve ekleri depreme ve doğal afetlere karşı dayanıklıdır.” 

görüşüne “tamamen” ve “büyük  ölçüde” katılanların  oranı  öğretmenlerde  yaklaşık % 25, yöneticilerde % 

37’dir. Öğretmenlerin % 28'i, yöneticilerin % 26’sı ifadeye “kısmen” katılmıştır. İfadeye, “çok az katılan” ve 

“hiç katılmayanların” oranı ise, öğretmenlerde % 47, yöneticilerde % 37'dir. 

Yukarıda da görüldüğü gibi öğretmen ve yöneticiler, okulların depreme dayanıklı olmadığı yönünde 

görüş belirtmişlerdir. Geçmiş yıllarda Türkiye’de yaşanan depremlerde kamu kurumu binalarının diğer 

binalara göre daha fazla zarar görmesi, öğretmen ve yöneticilerin bu görüşünü destekler niteliktedir.  

Okulun Fizikî Yapısının Özel Eğitim Gerektiren Öğrenciler İçin Uygunluğu 

Şekil 26’da METEM yönetici ve öğretmenlerinin okulun fizikî yapısının özel eğitim gerektiren 

öğrenciler için uygunluğu ile ilgili görüşlerinin dağılımı yer almaktadır. Şekil 26’da da görüldüğü gibi 

“okulun fizikî yapısı özel eğitim gerektiren öğrenciler için uygundur” görüşüne “tamamen” ve “büyük 

ölçüde” katılanların oranı öğretmenlerde yaklaşık % 12, yöneticilerde % 14’tür. Her iki grubun da % 15’i 

ifadeye “kısmen” katılmıştır. İfadeye, “çok az katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise, öğretmenlerde % 

73, yöneticilerde % 69’dur. 
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Şekil 26. METEM Yönetici ve Öğretmenlerinin Okulun Fizikî Yapısının Özel Eğitim Gerektiren Öğrenciler 

İçin Uygunluğu İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Birçok konuda olduğu gibi bu soru ile ilgili olarak öğretmen ve yönetici görüşleri arasında farklılık 

bulunmamıştır. Öğretmen ve yöneticiler okulun fizikî yapısının özel eğitim gerektiren öğrenciler için uygun 

olmadığı yönünde görüş belirtmişlerdir. Bunda okul binası projelerinin tek tip olması rol oynamaktadır.  

METEM Uygulaması İle Birlikte Okul Bina ve Donanımlarının Daha Verimli Kullanılmasının 

Sağlanması 

Şekil 27’de METEM yönetici ve öğretmenlerinin METEM uygulaması ile birlikte okul bina ve 

donanımlarının daha verimli kullanılmasının sağlanması ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir. 

Şekil 27’de de görüldüğü gibi, “METEM uygulaması ile birlikte okul bina ve donanımlarının daha 

verimli kullanılması sağlanmıştır” ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı öğretmenlerde 

yaklaşık % 38, yöneticilerde % 54’tür. Öğretmenlerin % 27'si, yöneticilerin % 20'si ifadeye “kısmen” 

katılmıştır. İfadeye, “çok az katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise, öğretmenlerde % 35, yöneticilerde % 

26'dır.  
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Şekil 27. METEM Yönetici ve Öğretmenlerinin METEM Uygulaması İle Birlikte Okul Bina ve 

Donanımlarının Daha Verimli Kullanılmasının Sağlanması İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Araştırma gruplarından METEM yöneticilerinin METEM’lerin altyapıları hakkındaki düşüncelerine 

ilişkin bilgi ve görüşleri Tablo 21’de yer almaktadır. Bu bulgular gruplar ile yapılan görüşme kayıtlarından 

elde edilmiştir.  
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Tablo 21 

METEM Yöneticilerinin METEM’lerin Altyapıları Hakkındaki Düşünceleri 

İfadeler Görüş Sayısı   

Yeterli 9 

Yetersiz 17 

 Bina yetersiz  11 

 Atölye yetersiz 4 

 Derslik yetersiz 5 

 Araç-gereç yetersiz 2 

 Teknolojik gelişmeler yansıtılmalı 2 

Okulları birleştiremedik 2 

Değişiklik olmadı 1 

Tabloda 21’de görüldüğü gibi görüşme yapılan METEM yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu 

METEM’lerin altyapılarının yetersiz (17) olduğu görüşünde birleşmiştir. Altyapının yetersiz  olduğunu  

belirten  okul  yöneticileri,  binaların  (11),  atölyelerin  (4),  dersliklerin (5), araç-gereçlerin (2) yetersiz 

olduğunu belirtmişler ve teknolojik gelişmelerin yansıtılması gerektiğini de (2) eklemişlerdir. Yöneticiler 

ayrıca okulların birleştirilemediğini (2) ve altyapı da herhangi bir değişiklik olmadığını da (1) belirtmişlerdir.  

Aynı soru ile ilgili olarak İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin görüşleri ise Tablo 

22’de yer almaktadır.  

Tablo 22 

İlçe Millî Eğitim Müdürü/Şube Müdürlerinin METEM’lerin Altyapıları Hakkındaki Düşünceleri 

İfadeler Görüş Sayısı 

Yeterli 8 

Yetersiz 11 

 Bina yetersiz 5 

 Atölye yetersiz 3 

 Derslik yetersiz 3 

 Laboratuvar yetersiz 1 

 Teknolojik gelişmeler yansıtılmalı 2 

 

 

Tabloda 22’de de görüldüğü üzere araştırmaya katılan İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube 

Müdürlerinin önemli bir kısmı METEM’lerin altyapılarının yetersiz (11) olduğu görüşünde birleşmiştir. 

Ancak METEM’lerin altyapılarının yeterli (8) olduğunu belirten kişi sayısı da az değildir. Altyapının 
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yetersiz olduğunu belirten okul yöneticileri, binaların (5), atölyelerin (3), dersliklerin (3), laboratuvarların (1) 

yetersiz olduğunu belirtmişler ve teknolojik gelişmelerin yansıtılması gerektiğini de (2) eklemişlerdir.  

Yukarıda yer alan betimsel istatistik sonuçları ve görüşme analizi sonuçları birlikte 

değerlendirildiğinde METEM uygulaması ile birlikte okul bina ve donanımlarının daha verimli kullanılması 

sağlandığı söylenebilir. Ancak buna öğretmenlerin katılım oranı yöneticilere göre daha düşüktür. Görüşme 

analizi sonuçlarında ise METEM yöneticilerinin büyük bir çoğunluğunun (17), İlçe Millî Eğitim Müdürü ya 

da Şube Müdürlerinin de yine önemli bir kısmının (11) METEM’lerin altyapılarının yetersiz olduğunu 

belirttikleri söylenebilir. Daha önceki bölümlerde yer alan sorularda da olduğu gibi METEM’lerin altyapıları 

(Bak: Tablo 4, Sayfa 64 – Tablo 5, Sayfa 68 – Tablo 6, Sayfa 71 – Tablo 7, Sayfa 73 – Tablo 8, Sayfa 74) ile 

ilgili önemli eksiklikleri olduğu söylenebilir. Çünkü bu sorunla her konuda karşılaşılabilmektedir.  

3. 2. 4. Okul Yönetiminin Değerlendirilmesi 

Bu kısımda öğretmenlerin METEM’lerde okul yönetimine ilişkin görüşlerine yer verilmiştir. Bu dört 

boyut; eğitim-öğretim işleri, öğrenci işleri, okul çalışanlarına (personele) yönelik hizmetler, okul işletmesi ve 

okulun yönetimi, politikası, yönetim plan ve programları boyutlarıdır. Bu başlık altındaki bulgular bu 

boyutlar altında verilmiştir.  

3. 2. 4. 1. Eğitim-Öğretim İşleri 

Öğretmenlerin METEM’de gerçekleştirilen eğitim ve öğretim etkinliklerine ilişkin görüşleri aşağıda 

sırasıyla açıklanmıştır. 

İnsan Kaynaklarının Okul Yönetimince Eğitim Amacıyla Etkili Kullanımının Sağlanması İle Okul 

Yöneticisinin Program Amaçlarına Uygun Öğretme - Öğrenme Etkinliklerini Plânlanması ve 

Uygulaması 

Şekil 28’de METEM öğretmenlerinin insan kaynaklarının okul yönetimince eğitim amacıyla etkili 

kullanımının sağlanması ile ilgili görüşlerinin dağılımına, Şekil 29’da ise METEM öğretmenlerinin 

görüşlerine göre okul yöneticisinin program amaçlarına uygun öğretme-öğrenme etkinliklerini planlanması 

ve uygulaması ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  



 

 109

Tam; 188; 
12%

Çok; 464; 
28%

Orta; 708; 
43%

 Az; 217; 
13%

Hiç; 72; 
4%

 

Tam; 221; 
13%

Çok; 507; 
31%

Orta; 679; 
41%

Az; 198; 
12%

Hiç; 47; 
3%

 

Şekil 28. METEM Öğretmenlerinin  İnsan 
Kaynaklarının Yönetimce Eğitim  
Amacıyla  Etkili  Kullanımının 
Sağlanması İle İlgili Görüşleri 

 Şekil 29. METEM Öğretmenlerinin Yöneticinin 
Program Amaçlarına Uygun Öğretme- 
Öğrenme Etkinliklerini Plânlanması ve 
Uygulaması İle İlgili Görüşleri 

Şekil 28’de görüldüğü gibi “insan kaynaklarının okul yönetimince eğitim amacıyla etkili 

kullanımının sağlanması” konusunda METEM’leri çok ve tam derecesinde yeterli bulanların oranı % 40, orta 

derecede yeterli diyenlerin oranı % 43 ve “az yeterli” bulanlarla “hiç yeterli” bulmayanların oranı ise % 

17’dir. Bu bulgular, insan kaynaklarının okul yönetimince eğitim amacıyla etkili kullanımının sağlanması 

konusunda METEM’lerin genellikle yeterli olduğu şeklinde yorumlanabilir. Çağdaş yönetim yaklaşımlarına 

göre, okul yöneticilerinin, okulun başarısını artırmak ve sürdürmek için okulda çalışan personeli yani insan 

kaynaklarını etkili bir şekilde eğitim amaçlarına yönlendirmesi gerekmektedir.  

Şekil 29 incelendiğinde ise, “okul yöneticisinin program amaçlarına uygun öğretme-öğrenme 

etkinliklerini plânlanması, uygulaması” konusunda METEM’leri “çok” ve “tam” derecesinde yeterli 

bulanların oranının % 44, “orta” derecede yeterli diyenlerin oranının % 41 ve “az” yeterli bulanlarla “hiç” 

yeterli bulmayanların oranı ise % 15 olduğu görülmektedir. Okul yöneticisinin en önemli görevlerinden birisi 

de okulda etkili ve verimli bir eğitimin sağlanması ve sürdürülmesi için bu yönde plân ve programlar 

yapmaktır. Okul yöneticisinin program amaçlarına uygun öğretme-öğrenme etkinliklerini plânlanması, 

uygulaması konusunda “kısmen” yeterli oldukları söylenebilir. 

Okul Yöneticilerinin Eğitim ve Yönetim Kalitesinin Geliştirilmesine Katkısı  Eğitim-Öğretim İle İlgili 

Gelişme ve Değişmeleri İzleme ve Okulda Uygulaması 

Şekil 30’da METEM öğretmenlerinin yöneticinin eğitim ve yönetim kalitesinin geliştirilmesine 

katkısına ilişkin görüşlerinin dağılımına yer verilirken Şekil 31’de ise METEM öğretmenlerinin okul 

yöneticisinin, eğitim-öğretim ile ilgili gelişme ve değişmeleri izleme ve okulda uygulaması ile ilgili 

görüşlerinin dağılımına değinilmiştir.  
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Tam; 286; 
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Tam; 279; 
17%

Çok; 530; 
32%

Orta; 586; 
35%

Az; 198; 
12%

Hiç; 62; 
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Şekil 30. METEM Öğretmenlerinin 
Yöneticinin Eğitim ve Yönetim 
Kalitesinin Geliştirilmesine Katkısına 
İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

 

Şekil 31. METEM Öğretmenlerinin Okul 
Yöneticisinin, Eğitim-Öğretim İle 
İlgili Gelişme ve Değişmeleri İzleme 
ve Okulda Uygulaması İle İlgili 
Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 30’da da görüldüğü gibi, “Yöneticinin eğitim ve yönetim kalitesinin geliştirilmesi” konusunda 

METEM’leri “çok” ve “tam” derecesinde yeterli bulanların oranı % 49, “orta” derecede yeterli diyenlerin 

oranı % 35, “az” yeterli bulanlarla “hiç” yeterli bulmayanların oranı ise % 16’dır. Şekil 31 incelendiğinde 

ise, “Okul yöneticisinin, eğitim-öğretim ile ilgili gelişme ve değişmeleri izleme ve okulda uygulaması” 

konusunda METEM’leri “çok” ve “tam” derecesinde yeterli bulanların oranının % 49, “orta” derecede 

yeterli diyenlerin oranının % 35, “az” yeterli bulanlarla “hiç” yeterli bulmayanların oranının ise % 16 olduğu 

görülmektedir.  

Buna göre öğretmenlerin yarıya yakınının, yöneticilerini eğitim ve yönetim kalitesinin geliştirilmesi 

ve eğitim-öğretim ile ilgili gelişme ve değişmeleri izleme ve okulda uygulaması konusunda çok ya da tam 

olarak yeterli gördükleri söylenebilir. 

İyi Bir Eğitim-Öğretim Ortamının Hazırlanması İle 

Okul Ders Programının Hazırlanması ve Yönetilmesi 

Aşağıda yer alan şekillerden, Şekil 32’de METEM öğretmenlerinin iyi bir eğitim-öğretim ortamının 

hazırlanması ile ilgili görüşlerinin dağılımına, Şekil 33’de METEM öğretmenlerinin okul ders programının 

hazırlanması ve yönetilmesi ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  
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Şekil 32. METEM Öğretmenlerinin İyi Bir 
Eğitim-Öğretim Ortamının 
Hazırlanması İle İlgili 
Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 33. METEM Öğretmenlerinin Okul Ders 
Programının Hazırlanması ve 
Yönetilmesi İle İlgili Görüşlerinin 
Dağılımı 

Şekil 32’de görüldüğü gibi “iyi bir eğitim-öğretim ortamının hazırlanması” konusunda METEM’leri 

“çok” ve “tam” derecesinde yeterli bulanların oranı % 41, “orta” derecede yeterli diyenlerin oranı % 40 ve 

“az”” yeterli bulanlarla “hiç” yeterli bulmayanların oranı ise % 19’dur. Etkili ve verimli bir eğitimin 

sağlanması ve sürdürülmesi ile eğitim öğretimin geliştirilmesi açısından eğitim ortamlarının hazırlanması, 

eksikliklerinin giderilmesi gibi çalışmalar çok önemlidir. Buna göre öğretmenlerin önemli bir kısmının, iyi 

bir eğitim-öğretim ortamının hazırlanması konusunda METEM’leri yeterli bulduğu söylenebilir.  

Şekil 33 incelendiğinde ise “okul ders programının hazırlanması ve yönetilmesi” konusunda 

METEM’leri “çok” ve “tam” derecesinde yeterli bulanların oranının % 50, “orta” derecede yeterli diyenlerin 

oranının % 36 ve “az” yeterli bulanlarla “hiç” yeterli bulmayanların oranı ise % 14 olduğu görülmektedir. 

Okul ders programlarının hazırlanmasının önemi, etkili ve verimli bir eğitimin sağlanması ve 

sürdürülmesindeki öneminden kaynaklanmaktadır. Eğitim programının etkili uygulanmasındaki sorumluluk 

okul yönetimindedir. Bu bağlamda, okul ders programının hazırlanması ve yönetilmesi konusunda, 

öğretmenlerin yarısının okul yöneticilerini yeterli bulduğu görülmektedir. Ancak bu oran düşüktür. Çünkü bu 

tür etkinlikler okul yönetiminin en önemli görevleri arasında yer almaktadır.  

 

Aile, Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliğinin Sağlanması 

Şekil 34’te METEM öğretmenlerinin aile, diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin sağlanması ile 

ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  
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Tam; 223; 13%

Çok; 403; 24%

Orta; 708; 44%

 Az; 257; 15%

Hiç; 68; 4%
 

Şekil 34. METEM Öğretmenlerinin Aile, Diğer Kurum ve Kuruluşlarla 
İşbirliğinin Sağlanması İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 34’te de görüldüğü gibi, “aile, diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin sağlanması” konusunda 

METEM’leri “çok” ve “tam” derecesinde yeterli bulanların oranı % 37, “orta” derecede yeterli  diyenlerin  

oranı % 44 ve “az”  yeterli  bulanlarla “hiç”  yeterli  bulmayanların  oranı  ise     % 19’dur. Burada görüldüğü 

gibi METEM’lerle okul ve aile iş birliğinin tam olarak kurulamadığını söylemek olanaklıdır. Bunun en 

önemli nedenlerinden birisinin gerek okul yönetiminden gerekse velilerden kaynaklanan karşılıklı ilgisizlik 

olduğu söylenebilir. Bunun bir diğer nedeni de her iki grubun birbirinden olan beklentilerinin düşük düzeyde 

olmasıdır. 

3. 2. 4. 2. Öğrenci İşleri  

Öğretmenlerin METEM’deki öğrenci işleriyle ilgili görüşleri aşağıda sırasıyla yer alan şekillerdeki 

grafikler yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır. 

Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi İle 

 Mezunların İzlenmesi ve Sonuçlarına Göre Okulun Yönetimce Geliştirilmesi 

Şekil 35’te METEM öğretmenlerinin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi ile ilgili 

görüşlerinin dağılımına yer verilirken, Şekil 36’da ise mezunların izlenmesi ve sonuçlarına göre okulun 

yönetimce geliştirilmesi ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir. 
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Tam, 159, 
10%

Çok; 406; 
24%

Orta; 690; 
42%

Az; 337; 
20%

Hiç, 66, 
4%

 

Tam, 104, 
6%

Çok; 286; 
17%

Orta; 646; 
40%

Az; 414; 
25%

Hiç, 189, 
12%

 

Şekil 35. METEM Öğretmenlerinin Sosyal, 
Kültürel  ve  Sportif  Etkinliklerin 
Düzenlenmesi İle İlgili Görüşlerinin 
Dağılımı 

Şekil 36. METEM  Öğretmenlerinin 
Mezunların  İzlenmesi ve 
Sonuçlarına  Göre  Okulun 
Yönetimce Geliştirilmesi İle İlgili 
Görüşlerinin  Dağılımı 

Şekil 35’te görüldüğü gibi, “sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi” konusunda 

METEM’leri “çok” ve “tam” derecesinde yeterli bulanların oranı % 34, “orta” derecede yeterli diyenlerin 

oranı % 42 ve “az” yeterli bulanlarla “hiç” yeterli  bulmayanların  oranı ise           % 24’tür. Eğitim 

programlarının içeriğinde eğitsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin beklenen düzeyde gerçekleştirilememesinin 

nedeni olarak da başta okul yönetiminin bu tür etkinlikleri “gönülsüz” yapmaları,  öğretmen, öğrenci ve 

velilerin de bu tür etkinliklere katılmada “isteksiz” olmaları gösterilebilir. Ancak bu tür etkinlikler 

öğrencilerin kaynaşması ve özellikle millî bayramlarda millî duyguların pekiştirilmesi açısından oldukça 

önemlidir. 

Şekil 36 incelendiğinde ise, “mezunların izlenmesi ve sonuçlarına göre okulun yönetimce 

geliştirilmesi” konusunda METEM’leri “çok” ve “tam” derecesinde yeterli bulanların oranının       % 23, 

“orta” derecede yeterli diyenlerin oranının % 40 ve “az” yeterli bulanlarla “hiç” yeterli bulmayanların oranı 

ise % 37 olduğu görülmektedir. Türk Eğitim Sisteminin bütün kademelerinde mezunları izleme sistemi 

şimdiye kadar ihmal edilmiştir. Mezun izleme araştırmaları okulların çıktılarının bir üst öğrenime geçme 

durumunun belirlenmesinde, mesleki ve teknik eğitim açısından alanlarında iş bulup bulamadıklarının ve 

alanları ile ilgili bir yükseköğretim programına yerleşip yerleşemediklerinin belirlenmesi yönünden 

önemlidir. Mesleki ve teknik eğitim söz konusu olduğunda bu tür etkinliklerin yapılması daha da önem 

kazanmaktadır. Çünkü mesleki ve teknik eğitimin temel amacı ekonominin gereksinim duyduğu sayı ve 

nitelikte ara insan gücü yetiştirmektir. Ancak ülkemizdeki mesleki ve teknik eğitim kurumları gelişmiş 

ülkelerle karşılaştırıldığında, bu görevini tam olarak yerine getirdiğini söylemek olanaklı değildir.  
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Öğrencilerin Çok Yönlü Gelişimi İçin Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi  

Şekil 37’de METEM öğrencilerinin öğrencilerin çok yönlü gelişimi için sosyal, kültürel ve sportif 

etkinliklerin düzenlenmesi ile ilgili görüşlerinin dağılımı yer almaktadır.  

Tam; 754; 16%

Büyük Ölçüde; 713; 
15%

Kısmen; 972; 21%

Çok Az; 955; 21%

Hiç; 1213; 27%

 
Şekil 37. METEM Öğrencilerinin, Öğrencilerin Çok Yönlü Gelişimi İçin Sosyal, Kültürel  

ve Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 37’de görüldüğü gibi, “öğrencilerin çok yönlü gelişimi için sosyal, kültürel ve sportif 

etkinlikler düzenlenmektedir” ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı % 31, “kısmen” 

katılanların oranı % 21, “çok az katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise % 48’dir. Bu soruya ilişkin olarak 

öğretmenler gibi öğrenciler de okullarda bu tür etkinliklere gereken önemin verilmediğini belirtmişlerdir. 

Ancak sosyal etkinliklerin, öğrencide kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirebilme, yeni ilgi alanı ve 

beceriler oluşturabilme, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda kendini geliştirebilme ve 

öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarıyla iş ve işlemleri düzenlemek gibi amaçları vardır. Bu tür 

etkinlikler öğrencilerin derslerdeki yorgunluklarını gidermesi açısından da çok önemlidir. Ancak yukarıda da 

görüldüğü gibi bu tür etkinliklere gereken önem pek verilmemektedir.  

Yönetimin Mezunların Yetiştirildikleri Alanda İş Bulmalarına Yardım Etmesi İle 

 Yönetimin Öğrenci Başarılarını Düzenli Olarak Değerlendirmesi ve Öğrencilere Bildirmesi 

Şekil 38’de METEM öğretmenlerinin yönetimin mezunların yetiştirildikleri alanda iş bulmalarına 

yardım etmesi ile ilgili görüşlerinin dağılımına, Şekil 39’da ise yönetimin öğrenci başarılarını düzenli olarak 

değerlendirmesi ve öğrencilere bildirmesi ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  
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Tam, 85, 
5%

Çok; 275; 
17%

Orta; 603; 
36%

Az; 470; 
29%

Hiç, 210, 
13%

 

Tam, 225, 
14%

Çok; 489; 
30%

Orta; 594; 
35%

Az; 249; 
15%

Hiç, 92, 
6%

 
Şekil 38. METEM   Öğretmenlerinin 

Yönetimin   Mezunların 
Yetiştirildikleri Alanda İş 
Bulmalarına Yardım Etmesi İle 
İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 39.  METEM   Öğretmenlerinin 
Yönetimin Öğrenci Başarılarını 
Düzenli Olarak Değerlendirmesi 
ve Öğrencilere Bildirmesi İle 
İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 38’de görüldüğü gibi “yönetimin mezunların yetiştirildikleri alanda iş bulmalarına yardım 

etmesi” konusunda METEM’leri “çok” ve “tam” derecesinde yeterli bulanların oranı % 22, “orta” derecede 

yeterli diyenlerin oranı % 36 ve “az” yeterli bulanlarla “hiç” yeterli bulmayanların oranı ise % 42’dir. Bunun 

nedenlerinden birisi okullar ile sanayi arasındaki iş birliğinin  düşük olması bir diğer sebebi de küçük 

yerleşim birimlerinde yeterli sanayi kuruluşunun olmaması olabilir. 

Şekil 39 incelendiğinde ise, “yönetimin öğrenci başarılarını düzenli olarak değerlendirmesi ve 

öğrencilere bildirmesi” konusunda METEM’leri “çok” ve “tam” derecesinde yeterli bulanların oranının % 

44, “orta” derecede yeterli diyenlerin oranının % 35 ve “az” yeterli bulanlarla “hiç” yeterli bulmayanların 

oranının % 21 olduğu görülmektedir. Çağdaş okul yönetiminde yöneticilerden, öğrenci başarılarını izlemleri 

ve bunların ulusal standartlara uygunluğunu belirlemeleri beklenmektedir. Bu, okuldaki eğitim öğretimin 

yönetimi açısından önemli bir işlevdir. Okul yöneticilerinin bunu tam olarak yerine getirememesinin 

nedenlerinden birisi okul yöneticilerinin ölçme ve değerlendirme teknikleri konusunda yeterli bilgilere sahip 

olmamaları olabileceği gibi bir diğer sebebi de bu tür değerlendirme etkinliklerine gerekli önemin 

verilmemesi olabilir. Ayrıca okul yöneticilerinin yöneticilik konusunda herhangi bir eğitim almamış olmaları 

da bu yönde bir gereksinim  hissetmemelerine yol açmış olabilir.  

 

3. 2. 4. 3. Personele Yönelik Hizmetler  

Öğretmenlerin okul çalışanlarına (personeline) yönelik hizmetlere ilişkin görüşleri aşağıda sırasıyla 

açıklanmıştır. 
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Okul Yönetiminin Personele Yetki, Görev ve Sorumluluklarını Etkili Bir Şekilde Göstermesi İle Okul 

Yönetiminin Personelin Özlük İşlerinin Zamanında Yapılmasını Sağlaması 

Şekil 40’ta METEM öğretmenlerinin okul yönetiminin personele yetki, görev ve sorumluluklarını 

etkili bir şekilde göstermesi ile ilgili görüşlerinin dağılımına değinilirken,          Şekil 41’de ise METEM 

öğretmenlerinin okul yönetiminin personelin özlük işlerinin zamanında yapılmasını sağlaması ile ilgili 

görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  

Şekil 40’ta görüldüğü gibi, “okul yönetimi personele yetki, görev ve sorumluluklarını etkili bir 

şekilde göstermesi” konusunda METEM’leri “çok” ve “tam” derecesinde yeterli bulanların oranı % 49, 

“orta” derecede yeterli diyenlerin oranı % 37 ve “az” yeterli bulanlarla hiç yeterli bulmayanların oranı ise % 

14’tür. Bu konunun önemi düşünüldüğünde aslında bu soruda verilen “çok” ve “tam” cevaplarının yüzdesi 

çok düşüktür. Çünkü bir okuldaki eğitim öğretim etkinliklerinin etkili bir şekilde sürdürülmesi için işbölümü 

yapılması ve bu işlere düşen görevlerin iyi bir şekilde gösterilmesi gerekmektedir. Gerek işlerin zamanında 

ve tam yapılması gerekse eğitim öğretimin aksamaması için bu işlev tam olarak yerine getirilmelidir.  

Tam, 256, 
16%

Çok; 540; 
33%Orta; 621; 

37%

Az; 186; 
11%

Hiç, 47, 
3%

 

Tam, 403, 
24%

Çok; 546; 
33%

Orta; 490; 
30%

Az; 178; 
11%

Hiç, 41, 
2%

 

Şekil 40. METEM Öğretmenlerinin Okul 
Yönetiminin Personele Yetki, 
Görev ve Sorumluluklarını Etkili 
Bir Şekilde Göstermesi İle İlgili 
Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 41. METEM Öğretmenlerinin Okul 
Yönetiminin Personelin Özlük 
İşlerinin Zamanında 
Yapılmasını Sağlaması İle İlgili 
Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 41 incelendiğinde ise, “Okul yönetiminin personelin özlük işlerinin zamanında yapılmasını 

sağlaması” konusunda METEM’leri “çok” ve “tam” derecesinde yeterli bulanların oranının % 57, “orta” 

derecede yeterli diyenlerin oranının % 30 ve “az” yeterli bulanlarla hiç yeterli bulmayanların oranının ise % 

13 olduğu görülmektedir. Personelin özlük işlerinin “tam” ve “çok” oranında yapılması ile ilgili yüzde % 57 

aslında düşüktür. Çünkü bu tür etkinlikler ile ilgili hükümler yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiştir ve 

zamanında yapılması gerekir. Ancak okul yöneticilerinin şikayetlerinden birisi olan personel eksiklikleri 

düşünüldüğünde bu işlerin zamanında yapılmamasının sebebi anlaşılabilir. Ancak bu bir mazeret değildir, 

personelin özlük işleri zamanında yapılmalıdır.  
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Okul Yönetiminin Okulda Etkili Bir İletişim Ağı Kurması ve Yönetmesi  İle 

Okul Yönetiminin Okuldaki Personel Arasında Etkili Bir İşbirliği Sağlaması 

Şekil 42’de METEM öğretmenlerinin okul yönetiminin okulda etkili bir iletişim ağı kurması ve 

yönetmesi ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir. Şekil 43’te ise METEM öğretmenlerinin okul 

yönetiminin okuldaki personel arasında etkili bir iş birliği sağlaması ile ilgili görüşlerinin dağılımı yer 

almaktadır.  

Tam, 326, 
20%

Çok; 462; 
28%

Orta; 560; 
33%

Az; 225; 
14%

Hiç, 84, 
5%

 

Tam, 276, 
17%

Çok; 412; 
25%

Orta; 608; 
37%

Az; 256; 
15%

Hiç, 102, 
6%

 
Şekil 42. METEM Öğretmenlerinin Okul 

Yönetiminin Okulda Etkili Bir 
İletişim Ağı Kurması ve 
Yönetmesi İle İlgili Görüşlerinin 
Dağılımı 

Şekil 43. METEM Öğretmenlerinin Okul 
Yönetiminin Okuldaki Personel 
Arasında Etkili Bir İşbirliği 
Sağlaması İle İlgili Görüşlerinin 
Dağılımı 

Şekil 42’de görüldüğü gibi, “okul yönetiminin okulda etkili bir iletişim ağı kurması ve yönetmesi” 

konusunda METEM’leri “çok” ve “tam” derecesinde yeterli bulanların oranı % 48, “orta” derecede yeterli 

diyenlerin oranı % 33 ve “az” yeterli bulanlarla “hiç” yeterli bulmayanların oranı ise % 19’dur. İletişim 

gerek bilgi ve yeniliklerin paylaşılması, gerek istenen konuların aktarılması ve bunlarla ilgili dönütlerin 

alınması açılarından örgütsel yaşamda çok önemlidir. Bunun için de okul yöneticilerinin etkili bir iletişim ağı 

kurması ve sürdürmesi gerekmektedir. Ayrıca okul yöneticilerinin sahip olması gereken liderlik 

becerilerinden birisi de etkili bir iletişim ağının kurulması ve sürdürülmesidir.  

Şekil 43 incelendiğinde ise “okul yönetiminin okuldaki personel arasında etkili bir iş birliği 

sağlaması” konusunda METEM yönetimlerini “çok” ve “tam” derecesinde yeterli bulanların oranının % 42, 

“orta” derecede yeterli diyenlerin oranının % 37 ve “az” yeterli bulanlarla “hiç” yeterli bulmayanların oranı 

ise % 21 olduğu görülmektedir. Okul yönetiminin çalışanlar ile iş birliği yapması ve onları sürece katması 

çalışanların kendisini değerli hissetmesine ve ortak aklın oluşturulmasına yol açacaktır. Bu da çeşitli karar 

verme süreçlerinde seçenekler içinden en iyisinin seçilmesini ve doğru bir şekilde uygulanmasını 

sağlayacaktır. Ayrıca yukarıdaki bilgi ile bağlantılı olarak yöneticinin bir lider olarak yapması gerekenlerden 

birisi de, okuldaki personel arasında etkili bir iş birliği sağlamasıdır. Takım çalışması, iş birliği, grup 
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çalışmaları gibi etkinliklerin öneminin her geçen gün arttığı günümüzde yöneticilerin bu tür etkinlikleri daha 

da önem kazanmıştır.  

Okul Yönetiminin Öğretmenlerin Meslekî Yönden (Hizmetiçi Eğitim) Gelişimlerine Katkı Sağlaması  

İle Okul Yönetiminin, Okuldaki Çalışanların Başarılı Olduğu Yönleri Takdir Etmesi 

Şekil 44’te, METEM öğretmenlerinin öğretmenlerin mesleki yönden (Hizmetiçi Eğitim) 

gelişimlerine katkı sağlaması ile ilgili görüşlerinin dağılımı ile ilgilidir. Şekil 45 ise METEM 

öğretmenlerinin okul yönetiminin, okuldaki çalışanların başarılı olduğu yönleri takdir etmesi ile ilgili 

görüşlerinin dağılıma yer verilmiştir.  

Tam, 183, 
11%

Çok; 363; 
22%

Orta; 642; 
39%

Az; 318; 
19%

Hiç, 141, 
9%

Tam, 232, 
14%

Çok; 347; 
21%

Orta; 540; 
33%

Az; 335; 
20%

Hiç, 196, 
12%

Şekil 44. METEM Öğretmenlerinin 
Öğretmenlerin Mesleki Yönden 
(Hizmetiçi Eğitim) Gelişimlerine 
Katkı Sağlaması İle İlgili 
Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 45. METEM Öğretmenlerinin Okul 
Yönetiminin,  Okuldaki 
Çalışanların Başarılı Olduğu 
Yönleri Takdir Etmesi İle İlgili 
Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 44’te görüldüğü gibi, “öğretmenlerin mesleki yönden (Hizmetiçi Eğitim) gelişimlerine katkı 

sağlaması” konusunda METEM’leri “çok” ve “tam” derecesinde yeterli bulanların oranı % 33, “orta” 

derecede yeterli diyenlerin oranı % 39 ve “az” yeterli bulanlarla “hiç” yeterli bulmayanların oranı ise % 

28’dir. Okul yöneticisinin okulda personel yönetimi ile ilgili görevlerinden birisi de personellerin görev ve 

sorumluluklarını belirlemesi ve bunları etkili bir şekilde yerine getirebilmeleri için mesleki gelişim 

programları düzenlemektir. Ancak okul yöneticileri maddi kaynak yetersizliği yönünden bu tür etkinlikleri 

tam olarak yerine getirdikleri söylenemez. 

Şekil 45 incelendiğinde ise, “okul yönetiminin, okuldaki çalışanların başarılı olduğu yönleri takdir 

etmesi” konusunda METEM’leri “çok” ve “tam” derecesinde yeterli bulanların oranının % 35, “orta” 

derecede yeterli diyenlerin oranının % 33 ve az yeterli bulanlarla “hiç” yeterli bulmayanların oranının ise % 

32 olduğu görülmektedir. Çağdaş yönetim yaklaşımlarından birisi olan dönüşümcü önderlik kuramının temel 

ilkelerinden birisi yöneticinin çalışanların başarılı olduğu yönleri takdir etmesi ve kurumda bu tür insanları 

ödüllendirmesidir. Ancak, okul yöneticilerimizin yönetim bilgi ve becerilerine tam olarak sahip olmaması, 
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yönetim kademelerinde yükselmelerin daha çok kıdem ve puan esasına göre yapılması gibi nedenlerden 

dolayı yöneticiler bu tip becerileri sergileyememektedir. 

Personelin Güdülenmesi ve Etkin Kılınması İle 

Personelin Karar Verme Sürecine Katılması 

Şekil 46’da METEM öğretmenlerinin personelin güdülenmesi ve etkin kılınması ile ilgili 

görüşlerinin dağılımına yer verilirken Şekil 47’de METEM öğretmenlerinin personelin karar verme sürecine 

katılması ile ilgili görüşlerinin dağılımına değinilmiştir.  

Tam; 189; 
11%

Çok; 358; 
22%

Orta; 553; 
34%

Az; 352; 
21%

Hiç; 197; 
12%

Tam; 188; 
11%

Çok; 382; 
23%

Orta; 567; 
35%

Az; 341; 
21%

Hiç; 169; 
10%

Şekil 46. METEM Öğretmenlerinin 
Personelin Güdülenmesi ve Etkin 
Kılınması İle İlgili Görüşlerinin 
Dağılımı 

Şekil 47. METEM Öğretmenlerinin 
Personelin Karar Verme Sürecine 
Katılması İle İlgili Görüşlerinin 
Dağılımı 

Şekil 46’da görüldüğü gibi, “Personelin güdülenmesi ve etkin kılınması” konusunda METEM’leri 

“çok” ve “tam” derecesinde yeterli bulanların oranı % 33, “orta” derecede yeterli diyenlerin oranı % 34 ve 

“az” yeterli bulanlarla hiç yeterli bulmayanların oranı ise % 33’tür. Şekil 47 incelendiğinde ise, “Personelin 

karar verme sürecine katılması” konusunda METEM’leri “çok” ve “tam” derecesinde yeterli bulanların 

oranının % 34, “orta” derecede yeterli diyenlerin oranının % 35 ve “az” yeterli bulanlarla “hiç” yeterli 

bulmayanların oranı ise % 31 olduğu görülmektedir.  

Okul müdürleri, personelin güdülenmesi ve etkin kılınması ile personelin karar verme sürecine 

katılması yönünden yeterli bulunamamaktadır. Bunun nedeni olarak okul yöneticilerinin okul personelini 

yönetme ve yönlendirme ile liderlik, karar verme ve güdüleme becerilerine sahip olmadıklarını söylemek 

olanaklıdır. Türkiye’de okul yöneticiliğinin bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmemesi ve yöneticiliğe 

atamanın kıdeme göre yapılması okul yöneticilerinin bu tür etkinliklerde bir takım eksikliklerinin olmasına 

yol açmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki bu tür etkinlikler çağdaş okul yöneticiliğinin gereklerinden 

birisidir ve çalışanların iş başarısının artırılmasında önemli bir yere sahiptir.  

Personelin Çalışmalarının Her Aşamasında Desteklenmesi İle 

Personelin Eğitim-Öğretim Ekinliklerinin Değerlendirilmesi 
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Şekil 48’de METEM öğretmenlerinin personelin çalışmalarının her aşamasında desteklenmesi ile 

ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir. Şekil 49’da ise METEM öğretmenlerinin personelin eğitim-

öğretim ekinliklerinin değerlendirilmesi ile ilgilidir.  

Tam; 244; 
15%

Çok; 405; 
25%

Orta; 550; 
33%

 Az; 328; 
20%

Hiç; 121; 
7%

Tam; 250; 
15%

Çok; 419; 
26%

Orta; 683; 
41%

Az; 222; 
14%

Hiç; 69; 
4%

Şekil 48. METEM Öğretmenlerinin 
Personelin Çalışmalarının Her 
Aşamasında Desteklenmesi İle   
İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 49. METEM Öğretmenlerinin   
Personelin Eğitim-Öğretim 
Ekinliklerinin Değerlendirilmesi      
İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 48’de görüldüğü gibi, “personelin, çalışmalarının her aşamasında desteklenmesi” konusunda 

METEM’leri “çok” ve “tam” derecesinde yeterli bulanların oranı % 40, “orta” derecede yeterli diyenlerin 

oranı % 33 ve “az” yeterli bulanlarla hiç yeterli bulmayanların oranı ise % 27’dir. Şekil 49 incelendiğinde 

ise, “personelin eğitim-öğretim ekinliklerinin değerlendirilmesi” konusunda METEM’leri “çok” ve “tam” 

derecesinde yeterli bulanların oranının % 41, “orta” derecede yeterli diyenlerin oranının % 41 ve “az” yeterli 

bulanlarla “hiç” yeterli bulmayanların oranının ise % 18 olduğu görülmektedir. 

Okul yöneticilerinin personelinin çalışmalarını her aşamasında desteklemesi ve başarılarını 

değerlendirmesi konusunda gerekli yönetim bilgi ve becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Ancak 

yukarıda açıkça görüldüğü gibi yöneticiler bu işi etkili bir şekilde yerine getirememektedir. Aynı şekilde 

personelin eğitim-öğretim etkinliklerini değerlendirmesi konusunda da okul yöneticileri tam olarak yeterli 

görülmemiştir. Bu yönüyle yöneticilerin öğretimsel liderlik becerilerinin gereği olan “yönetme” becerisine 

tam olarak sahip olmadıkları söylenebilir. Okul yöneticilerinin iş birliği yapma konusunda da yeterli 

olmadıkları düşünüldüğünde (Şekil 42 – 43, Sayfa 117) okul yöneticilerinin çalışanları çalışmalarında 

desteklemesi ve yol göstermesi de pek beklenmemelidir. Çünkü bunlar içiçe geçmiş konulardır. Bu bağlamda 

okul yöneticilerinin çalışanların eğitim öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesi konusunda da yeterli 

görülmemeleri yadırganmamalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, okuldaki ya da eğitim sistemindeki ilk 

denetmen okul yöneticisidir. Okul yöneticisi ara sıra dersleri ziyaret etmeli ve öğretmen ile bu konuda iş 



 

 121

birliği yapmalıdır. Ancak bu tür uygulamalar için okul yöneticilerinin sınıf içi gözlem teknikleri, denetim 

becerileri gibi bir takım becerilere sahip olması gerekmektedir. Bu da yöneticilik eğitimi ile olabilecektir.  

3. 2. 4. 4. Okul İşletmesi 

Eğitim-öğretimin değerlendirilmesinin son başlığı olan okul işletmesi başlığı altında öğretmenlerin 

okul işletmesine ilişkin görüşleri aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. 

Okul Yönetiminin Okulun Sahip Olduğu Maddi Kaynakların Eğitim Amacıyla Etkili Kullanılmasını 

Sağlaması İle Okul Yöneticisinin Eğitim Araçlarının Düzenli Bakım, Onarım, Yenilenme ve 

Eksikliklerin Tamamlanmasını Sağlaması 

Okul işletmesi başlığında ilk konu olan okul yönetiminin, okulun sahip olduğu maddî kaynakların 

eğitim amacıyla etkili kullanılmasını sağlaması ile ilgili olarak METEM öğretmenlerinin görüşleri Şekil 

50’de yer almaktadır. Şekilde de görüldüğü gibi, “okul yönetiminin okulun sahip olduğu maddi kaynakların 

eğitim amacıyla etkili kullanılmasını sağlaması” konusunda METEM’leri “çok” ve “tam” derecesinde yeterli 

bulanların oranı % 53, “orta” derecede yeterli diyenlerin oranı % 33 ve “az” yeterli bulanlarla “hiç” yeterli 

bulmayanların oranı ise               % 14’tür.  

Okulun sahip olduğu maddî kaynakların eğitim amacıyla etkili kullanılmasının sağlanması, 

kaynakların örgütsel amaçlara yöneltilmesi, eğitim programının gerçekleştirilmesi, savurganlığın önlenmesi, 

okulun sorunlarının tanınması, denetimin kolaylaştırılması, eğitimin maliyetinin hesaplanması (Başaran, 

2000) gibi nedenlerden dolayı çok önemlidir. Bu bağlamda okul yöneticilerinin çalışma arkadaşları ile 

çalışması, harcamalar için okulun öncelikli gereksinimlerini belirlemesi, okulun madde ve insan kaynaklarını 

plânlaması ve bunların yönetimi konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip olması gerekmektedir. Okul 

yöneticilerinin bu konuda büyük oranda yeterli görüldükleri belirlenmiştir.  

Tam; 342; 
21%

Çok; 520; 
32%

Orta; 556; 
33%

 Az; 186; 
11%

Hiç; 43; 
3%

 

Tam; 325; 
20%

Çok; 510; 
31%

Orta; 556; 
33%

Az; 208; 
13%

Hiç; 48; 
3%

 
Şekil 50. METEM Öğretmenlerinin Okul 

Yönetiminin Okulun Sahip Olduğu 
Maddi Kaynakların Eğitim 
Amacıyla Etkili Kullanılmasını 

Şekil 51. METEM Öğretmenlerinin Okul 
Yöneticisinin Eğitim Araçlarının 
Düzenli Bakım, Onarım, Yenilenme 
ve Eksikliklerinin Tamamlanmasını 
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Sağlaması İle İlgili Dağılım Sağlaması İle İlgili Dağılım 

Şekil 51’de ise METEM öğretmenlerinin okul yöneticisinin eğitim araçlarının düzenli bakım, 

onarım, yenilenme ve eksikliklerin tamamlanmasını sağlaması ile ilgili dağılıma yer verilmiştir. Şekil 

incelendiğinde ise, “okul yöneticisinin eğitim araçlarının düzenli bakım, onarım, yenilenme ve eksikliklerin 

tamamlanmasını sağlaması” konusunda METEM’leri “çok” ve “tam” derecesinde yeterli bulanların oranının 

% 51, “orta” derecede yeterli diyenlerin oranının % 33 ve “az” yeterli bulanlarla “hiç” yeterli bulmayanların 

oranı ise % 16 olduğu görülmektedir. Öğretmenler okul yöneticilerini bu konuda da büyük oranda yeterli 

görmüşlerdir. Okul yöneticilerinin tamir, bakım, onarım gibi işleri iyi bir şekilde yapmalarının sebebi 

okullara ayrılan kaynakların az olması ve okul yöneticilerinin bu kıt kaynaklar ile okullarını yönetmek 

zorunda olmaları olabilir.  

Okul Yönetiminin, Okulun Amaçlarına Uygun Etkinlikler Gerçekleştirebilmesi İçin Gerekli 

Finansmanı Sağlaması İle Okul Yöneticisinin, Okulun Maddi ve Mali Kaynaklarını Etkili ve Verimli 

Yönetebilme Düzeyi 

Şekil 52’de METEM öğretmenlerinin okul yönetiminin, okulun amaçlarına uygun etkinlikler 

gerçekleştirebilmesi için gerekli finansmanı sağlaması ile ilgili görüşlerinin dağılımına, Şekil 53’te ise yine 

METEM öğretmenlerinin okul yöneticisinin, okulun maddi ve mali kaynaklarını etkili ve verimli 

yönetebilme düzeyi ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  

Tam; 248; 
15%

Çok; 429; 
26%

Orta; 630; 
39%

Az; 261; 
16%

Hiç; 72; 
4%

 

Tam; 365; 
22%

Çok; 509; 
31%

Orta; 537; 
33%

Az; 165; 
10%

Hiç; 65; 
4%

 

Şekil 52. METEM Öğretmenlerinin Okul 
Yönetiminin, Okulun Amaçlarına 
Uygun Etkinlikler 
Gerçekleştirebilmesi İçin Gerekli 
Finansmanı Sağlaması İle İlgili 
Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 53. METEM Öğretmenlerinin Okul 
Yöneticisinin, Okulun Maddi ve 
Mali Kaynaklarını Etkili ve 
Verimli Yönetebilme Düzeyi İle 
İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 52’de de görüldüğü gibi, “okul yönetiminin, okulun amaçlarına uygun etkinlikler 

gerçekleştirebilmesi için gerekli finansmanı sağlaması” konusunda METEM’leri “çok” ve “tam” derecesinde 
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yeterli bulanların oranı % 41, “orta” derecede yeterli diyenlerin oranı % 39 ve “az” yeterli bulanlarla “hiç” 

yeterli bulmayanların oranı ise % 20’dir.  

Şekil 53 incelendiğinde ise, “okul yöneticisinin, okulun maddi ve mali kaynaklarını etkili ve verimli 

yönetebilme düzeyi” konusunda METEM’leri “çok” ve “tam” derecesinde yeterli bulanların oranının % 53, 

“orta” derecede yeterli diyenlerin oranının % 33 ve “az” yeterli bulanlarla “hiç” yeterli bulmayanların oranı 

ise % 14 olduğu görülmektedir. 

Okul yönetiminin, okulun amaçlarına uygun etkinlikler gerçekleştirebilmesi için gerekli finansmanı 

sağlaması konusunda yetersiz bulunmalarının temel nedeni bütçeden okullara ayrılan ödeneklerin yetersiz 

olması ile çevrenin okulların gereksinimlerine karşı ilgisizliğidir. Ancak okullara gelen ödenekle bu tür 

etkinlikleri gerçekleştirmek olanaklı  değildir. Buna rağmen öğretmenler okul yöneticilerini okulun maddî ve 

malî kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde kullanabildiklerini belirtmişlerdir. Buna göre okul 

yöneticilerinin kıt madde ve malî kaynakları etkili bir şekilde yönettikleri söylenebilir. 

3. 2. 4. 5. Okulun Yönetimi, Politikası, Yönetim Planı ve Programları 

Öğretmenlerin okulun yönetimi, politikası, yönetim plânı ve programlarıyla ilgili görüşleri aşağıda 

sırasıyla açıklanmıştır.  

Okul Yönetiminin Okulun Amaçları Doğrultusunda, Kısa, Orta ve Uzun Dönemde Gerçekleştirilecek 

İşlerin Planlanması İle Okul Yönetiminin Okulun Amaçları Doğrultusunda Yapılacak İşleri Organize 

Etmesi 

Şekil 54’te METEM öğretmenlerinin okul yönetiminin okulun amaçları doğrultusunda, kısa, orta 

ve uzun dönemde gerçekleştirilecek işlerin planlaması ile ilgili görüşlerinin dağılımı, Şekil 55’te ise 

METEM öğretmenlerinin okul yönetiminin okul amaçları doğrultusunda yapılacak işleri organize etmesi ile 

ilgili görüşlerinin dağılımı yer almaktadır.  

Tam; 249; 
15%

Çok; 461; 
28%

Orta; 643; 
40%

Az; 225; 
14%

Hiç; 57; 
3%

 

Tam; 278; 
17%

Çok; 540; 
33%Orta; 579; 

35%

Az; 198; 
12%

Hiç; 45; 
3%

 

Şekil 54. METEM Öğretmenlerinin Okul 
Yönetiminin Okulun Amaçları 
Doğrultusunda, Kısa, Orta ve Uzun 

Şekil 55. METEM Öğretmenlerinin Okul 
Yönetiminin Okulun Amaçları 
Doğrultusunda Yapılacak İşleri 
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Dönemde Gerçekleştirilecek 
İşlerin Plânlanması İle İlgili 
Görüşlerinin Dağılımı 

Organize Etmesi İle İlgili 
Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 54’te görüldüğü gibi, “okul yönetiminin okulun amaçları doğrultusunda, kısa, orta ve uzun 

dönemde gerçekleştirilecek işleri plânlaması” konusunda METEM’leri “çok” ve “tam” derecesinde yeterli 

bulanların oranı % 43, “orta” derecede yeterli diyenlerin oranı % 40 ve “az” yeterli bulanlarla “hiç” yeterli 

bulmayanların oranı ise % 17’dir.  

Şekil 55 incelendiğinde ise, “okul yönetiminin okulun amaçları doğrultusunda yapılacak işleri 

organize etmesi” konusunda METEM’leri “çok” ve “tam” derecesinde yeterli bulanların oranının % 50, “orta 

derecede yeterli diyenlerin oranının % 35 ve “az” yeterli bulanlarla “hiç” yeterli bulmayanların oranı ise % 

15 olduğu görülmektedir. 

Öğretimin etkili ve verimli bir süreç olmasında okul yöneticilerinin okulun amaç ve hedefleri ile 

ilgili plan ve programlar yapması, bunları izlemesi ve değerlendirmesi gerekmektedir. Ayrıca okul 

yöneticileri okulun amaç ve hedeflerini, gelecek için eğitim gereksinimlerini yerel, ulusal ve uluslararası 

gelişmeler de göz önünde bulundurarak planlamalıdır. Bu nedenle okul yöneticisi okulun amaç ve hedeflerini 

izlemeli, değerlendirmeli ve yeniden gözden geçirmelidir.  

Okul Yönetiminin Okulun Çevre ve İş Piyasası İle Düzenli İlişkiler Kurmasını Sağlaması İle Okul 

Yönetiminin Okulun, Çalışanların Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesini Sağlaması 

Şekil 56’da METEM öğretmenlerinin okul yönetiminin okulun çevre ve iş piyasası ile düzenli 

ilişkiler kurmasını sağlaması ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilirken, Şekil 57 METEM 

öğretmenlerinin okul yönetiminin, okulun, çalışanların değerlendirilmesi ve geliştirilmesini sağlaması ile 

ilgili görüşlerinin dağılımı ile ilgilidir.  

Tam; 245; 
15%

Çok; 453; 
28%

Orta; 638; 
39%

 Az; 214; 
13%

Hiç; 83; 
5%

Tam; 224; 
14%

Çok; 417; 
26%

Orta; 660; 
40%

Az; 250; 
15%

Hiç; 83; 
5%

Şekil 56. METEM Öğretmenlerinin Okul 
Yönetiminin Okulun Çevre ve İş 
Piyasası İle Düzenli İlişkiler 
Kurmasını Sağlaması İle İlgili 

Şekil 57. METEM Öğretmenlerinin Okul 
Yönetiminin, Okulun, 
Çalışanların Değerlendirilmesi 
ve Geliştirilmesini Sağlaması İle 
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Görüşlerinin Dağılımı İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 56’da görüldüğü gibi, “okul yönetiminin okulun çevre ve iş piyasası ile düzenli ilişkiler 

kurmasını sağlaması” konusunda METEM’leri “çok” ve “tam” derecesinde yeterli bulanların oranı % 43, 

“orta” derecede yeterli diyenlerin oranı % 39 ve “az” yeterli bulanlarla “hiç” yeterli bulmayanların oranı ise 

% 18’dir.  

 

Okulların varlık sebebi ilk önce öğrenciler ve toplumdur. Bundan dolayı okuldaki etkinlikler ile ilgili 

olarak çevre ve iş piyasası ilişkilerinin etkili bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Okul yöneticileri 

okullarını etkili yönetmede ve okulun verimliliğini sağlamada öğrencilerine, öğrenci velilerine, iş çevrelerine 

ve genel olarak topluma karşı sorumludur. Ancak şekilde de görüldüğü gibi okul yöneticilerinin bu görevi 

yeterince yerine getiremedikleri söylenebilir. Ayrıca bu konuda çevrenin ve iş piyasalarının da okula karşı 

duyarlı ve okulla iş birliği içinde olması gerekmektedir.  

Şekil 57 incelendiğinde ise, “okul yönetiminin okulun, çalışanların değerlendirilmesi ve 

geliştirilmesini sağlaması” konusunda METEM’leri “çok” ve “tam” derecesinde yeterli bulanların oranının 

% 40, “orta” derecede yeterli diyenlerin oranının da % 40 ve “az” yeterli bulanlarla “hiç” yeterli 

bulmayanların oranının ise % 20 olduğu görülmektedir.  

Okul yöneticilerinin, çalışanların değerlendirilmesi ve geliştirilmesini sağlayabilmeleri için ölçme 

değerlendirme becerilerine, bazı gözlem tekniği becerilerine,  rapor yazma becerisine sahip olması ve iyi bir 

mentor gibi hareket etmesi gerekmektedir. Okul yöneticilerinin bu tür becerilere sahip olabilmesi için, 

yöneticilik ile ilgili bir eğitim alması, denetim becerilerinin gelişmiş olması, gözlem tekniklerini bilmesi vb. 

gerekmektedir. Ancak okul yöneticileri yöneticilik ile ilgili eğitim almadıkları için bu işlevleri pek yerine 

getirememektedir. Yukarıdaki sonuçlara göre okul yönetiminin okulun, çalışanların değerlendirilmesi ve 

geliştirilmesinin sağlanması konusunda da yeterli olmadıkları söylenebilir. 

Okul Yönetiminin, Yönetim İle İlgili Gelişme ve Değişmeleri İzlemesi ve Okula Uygulaması 

Şekil 58’de METEM öğretmenlerinin okul yönetiminin, yönetim ile ilgili gelişme ve değişmeleri 

izlemesi ve okula uygulaması ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir. Şekide de görüldüğü gibi, 

“okul yönetiminin, yönetim ile ilgili gelişme ve değişmeleri izlemesi ve okula uygulaması” konusunda 

METEM’leri “çok” ve “tam” derecesinde yeterli bulanların oranı % 46, “orta” derecede yeterli diyenlerin 

oranı % 37; “az” yeterli bulanlarla “hiç” yeterli bulmayanların oranı ise % 17’dir. Okul yöneticilerinin 

yönetim ile ilgili gelişmeleri izleyebilmeleri için ilk önce bu tip gereksinimi hissetmeleri gerekir. Ancak 

Türkiye’de okul yöneticiliği usta çırak ilişkisi içinde öğrenildiği ve yeni yöneticiler eski yöneticilerin 

uygulamalarını devam ettirdikleri için, yönetim geleneği eskisi gibi devam etmektedir. Bu bağlamda 

öğretmenlerin okul yöneticilerini, yönetim ile ilgili gelişme ve değişmeleri izleme ve okulda uygulama 

konusunda yeterli bulmadıkları söylenebilir. 
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Tam; 266; 16%

Çok; 488; 30%

Orta; 608;
37%

Az; 202; 12%

Hiç; 78; 5%

 
Şekil 58. METEM Öğretmenlerinin Okul Yönetiminin, Yönetim İle İlgili Gelişme ve 

Değişmeleri İzlemesi ve Okula Uygulaması İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

3. 3. SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 

Araştırmanın sosyal etki değerlendirmesi boyutunda METEM’lerin öğrenci ve eğitimin diğer 

paydaşlarının beklenti, görüş ve gereksinimlerini etkilemesi ile paydaşların görüş, beklenti, gereksinim  ve 

önerilerinden etkilenme dereceleri belirlenmeye çalışılmıştır.  

METEM’lerde Uygulanan Eğitim Programlarının Güncelliği 

Şekil 59’da METEM yönetici ve öğretmenlerinin eğitim programlarının çağın gereklerine göre 

hazırlanmış olup olmaması ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  

tamamenbüyük
ölçüde

kısmençok azhiç

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

6%

29%

31%

22%

11%

4%

16%

34%

25%

21%

yönetici

öğretmen
ünvan

 
Şekil 59. METEM Yönetici ve Öğretmenlerinin Eğitim Programlarının Çağın Gereklerine Göre 

Hazırlanmış Olup Olmaması İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 59’da da görüldüğü gibi “eğitim programları çağın gereklerine göre hazırlanmıştır” ifadesine 

“tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı öğretmenlerde yaklaşık % 20, yöneticilerde % 35’tir. 

Öğretmenlerin % 34’ü, yöneticilerin % 31’i ifadeye “kısmen” katılmıştır. İfadeye, “çok az katılan” ve “hiç 

katılmayanların” oranı ise, öğretmenlerde % 46, yöneticilerde % 33’tür. 

Buna göre eğitim programlarının çağın gereklerine göre hazırlanmadığı söylenebilir. Bu görüş ile 

ilgili olarak öğretmen ve yönetici görüşleri arasındaki farkın sebebi öğretmenlerin eğitim programlarının 
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uygulayıcısı olmalarıdır. İşletmelerde staj yapan öğrencilerin gelişmiş teknolojilere yabancı kaldıkları ve 

kullanmada güçlük çektikleri yönünde işletme yöneticilerinin şikayetleri düşünüldüğünde okuldaki eğitim 

programlarının çağın gereklerine göre yeniden düzenlenmesi gerektiği söylenebilir. Ancak programların 

geliştirilmesi ve çağın gereklerine uygun hâle getirilmesi için bu programdaki eksiklikler ile ilgili olarak, 

yönetici ve öğretmenlerin raporlar yazmaları ve sıkıntıları dile getirmeleri gerekmektedir. Ancak bu raporlar 

yazılsa da asıl önemli olan bu görüşlerin Bakanlıkça dikkate alınması ve sürece yansıtılmasıdır.  

METEM’lerde Uygulanan Eğitim Programlarının Öğrencileri Gereksinimlerine Göre Hazırlanması  

Şekil 60’ta METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin eğitim programlarının öğrencinin 

gereksinimlerine göre hazırlanmış olup olmaması ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  
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Şekil 60. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Eğitim Programlarının Öğrencinin 

Gereksinimlerine Göre Hazırlanmış Olup Olmaması İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı  

Şekil 60’da görüldüğü gibi, “eğitim programları öğrencinin gereksinimlerine göre hazırlanmıştır” 

ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı öğretmenlerde yaklaşık % 18, yöneticilerde % 

32’dir. Öğretmenlerin % 35’i, yöneticilerin % 36’sı ifadeye “kısmen” katılmıştır. İfadeye, “çok az katılan” 

ve “hiç katılmayanların” oranı ise, öğretmenlerde % 47, yöneticilerde % 32'dir. Okulun amacı öğrencileri 

eğitsel amaçlara göre yetiştirmektir. Yani okulun öncelikli varlık sebebi öğrencilerdir. Eğitsel amaçların 

kaynağı okulun eğitim programıdır. Eğitim programı bir araçtır. Bu araç önceden belirlenmiş eğitsel amaçları 

gerçekleştirmeye yöneliktir.  Burada önemli olan öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun bir eğitim 

verilmesidir. Ancak yukarıda da görüldüğü gibi eğitim programlarının öğrencilerin gereksinimlerine göre 

hazırlanmadığı açıktır.  

METEM’lerde Uygulanan Eğitim Programlarının Çevrenin Gereksinimlerine Göre Hazırlanmış Olup 

Olmaması 

Şekil 61’de METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin eğitim programlarının çevrenin 

gereksinimlerine göre hazırlanmış olup olmaması ile ilgili görüşlerinin dağılımı yer almaktadır. 
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Şekil 61. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Eğitim Programlarının Çevrenin 

Gereksinimlerine Göre Hazırlanmış Olup Olması İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 61’de de görüldüğü gibi, “eğitim programları çevrenin gereksinimlerine göre hazırlanmıştır” 

ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı öğretmenlerde yaklaşık % 19, yöneticilerde % 

25’tir. Öğretmenlerin % 30’u, yöneticilerin % 35’i ifadeye “kısmen” katılmıştır. İfadeye, “çok az katılan” ve 

“hiç katılmayanların” oranı ise, öğretmenlerde % 51, yöneticilerde % 41'dir.  

Buna göre eğitim programlarının çevrenin gereksinimlerine göre hazırlanmadığı söylenebilir. Sonuç 

olarak eğitim programlarının çevrenin gereksinimlerine, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısına ve 

ekonominin gereksinimlerine göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

METEM’lerdeki Eğitimde Güncel Gelişmelere Yer Verilmesi 

Şekil 62’de METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin METEM’lerdeki eğitimde güncel gelişmelere 

yer verilmesi ile ilgili görüşlerinin dağılımı yer almaktadır.  
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Şekil 62. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin METEM’lerdeki Eğitimde Güncel Gelişmelere Yer 

Verilmesi İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 62’de görüldüğü gibi, “eğitimde güncel gelişmelere yer verilmesinde” “biraz” ve “büyük 

ölçüde” arttığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 38, yöneticilerde % 51’dir. Öğretmenlerin % 

49’u, yöneticilerin % 40’ı bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin oranı ise 

öğretmenlerde % 14, yöneticilerde % 9’dur. 
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Buna göre yöneticiler METEM’lerdeki eğitimde güncel gelişmelere yer verilmesinin “biraz” ve 

“büyük ölçüde” arttığını belirtirken, öğretmenler ise bunun “kısmen” arttığını belirtmişlerdir. Okulların 

METEM olması ile birlikte diğer meslek liseleri ile iş birliği yapılması ve özelliklerinden yararlanılması, bu 

yönde bir gelişme olmasına katkısı olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

METEM’lerde Öğrencilere Sunulan Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri 

Şekil 63’te METEM yönetici ve öğretmenlerinin METEM’lerde öğrencilere sunulan rehberlik ve 

danışmanlık hizmetleri ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  

Şekilde de görüldüğü gibi “öğrencilere sunulan rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde” “biraz” ve 

“büyük ölçüde” artma olduğunu düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 41, yöneticilerde % 49’dur. 

Öğretmenlerin % 44’ü, yöneticilerin % 41’i bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin 

oranı ise öğretmenlerde % 16, yöneticilerde % 10’dur. 
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Şekil 63. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin METEM’lerde Öğrencilere Sunulan  

Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 64’te METEM öğrencilerinin öğrencilere meslek seçiminde rehberlik hizmeti verilmesi ile 

ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  
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Tam; 1123; 24%

Büyük Ölçüde; 620; 
13%

Kısmen; 822; 18%

Çok Az; 805; 17%

Hiç; 1263; 28%

 
Şekil 64. METEM Öğrencilerinin Öğrencilere Meslek Seçiminde Rehberlik Hizmeti Verilmesi 

İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 64’de de görüldüğü gibi, “öğrencilere meslek seçiminde rehberlik hizmeti verilmektedir” 

ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı % 37, “kısmen” katılanların oranı % 18, “çok az 

katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise % 45’tir. 

Şekil 65’te METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin öğrencilerin iş hayatının gereksinimleri 

doğrultusunda mesleki eğitim programlarına yönlendirilmesi ile ilgili görüşlerinin dağılımı yer almaktadır.  
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Şekil 65. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Öğrencilerin İş Hayatının Gereksinimleri Doğrultusunda 

Mesleki Eğitim Programlarına Yönlendirilmesi İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 65’de görüldüğü gibi, “öğrenciler iş hayatının gereksinimleri doğrultusunda meslekî eğitim 

programlarına yönlendirilmektedir” görüşüne “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı 

öğretmenlerde yaklaşık % 38, yöneticilerde % 43’tür. Öğretmenlerin % 32'si, yöneticilerin % 34’ü ifadeye 

“kısmen” katılmıştır. İfadeye, “çok az katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise, öğretmenlerde % 30, 

yöneticilerde % 24’tür. 

Şekil 66’da METEM yönetici ve öğretmenlerinin öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri 

doğrultusunda eğitim programlarına yönlendirilmesi ile ilgili görüşlerinin dağılımı yer almaktadır. 
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Şekil66’da görüldüğü gibi, “öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim 

programlarına yönlendirilmesinde” “biraz” ve “büyük ölçüde” artma olduğunu düşünenlerin oranı 

öğretmenlerde yaklaşık % 38, yöneticilerde % 49’dur. Öğretmenlerin % 48’i, yöneticilerin % 42’si bir 

değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin oranı ise öğretmenlerde % 14, yöneticilerde % 

8’dir. Buna göre METEM yönetici ve öğretmenlerinin öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda 

eğitim programlarına yönlendirilmesi konusunda METEM öncesine göre çok fazla bir değişiklik olmadığı 

yönünde görüş belirtmişlerdir. Var olan değişim de az olarak nitelendirilmiştir.  
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Şekil 66. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Öğrencilerin İlgi, İstek ve Yetenekleri Doğrultusunda 

Eğitim Programlarına Yönlendirilmesi İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 67’de METEM öğrencilerinin öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim 

programlarına yönlendirilmesi ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  

Tam; 679; 15%

Büyük Ölçüde; 883; 
19%

Kısmen; 1219; 27%

Çok Az; 936; 20%

Hiç; 874; 19%

 
Şekil 67. METEM Öğrencilerinin, Öğrencilerin İlgi, İstek ve Yetenekleri Doğrultusunda Eğitim 

Programlarına Yönlendirilmesi İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı  

Şekil 67’de de görüldüğü gibi, “öğrenciler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim 

programlarına yönlendirilmektedir” ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı       % 34, 

“kısmen” katılanların oranı % 27, “çok az katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise              % 39’dur. 
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Buna göre METEM öğrencilerinin öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim 

programlarına yönlendirilmeleri konusunda olumsuz görüş belirttikleri söylenebilir. Yukarıda öğretmen ve 

yöneticilerin görüşleri de dikkate alındığında METEM’lerin bu konuda yetersiz oldukları söylenebilir. 

Şekil 68’de METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun 

olarak hayata hazırlaması ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  
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Şekil 68. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Öğrencilerin İlgi, İstek ve Yeteneklerine Uygun Olarak 

Hayata Hazırlaması İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 68’de görüldüğü gibi, “öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak hayata 

hazırlamasında” “biraz” ve “büyük ölçüde” artma olduğunu düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 35 

yöneticilerde % 46’dır. Öğretmenlerin % 50’si, yöneticilerin % 48’i  bir değişme olmadığını düşünmektedir. 

Azaldığını düşünenlerin oranı ise öğretmenlerde % 15, yöneticilerde    % 6’dır. 

Buna göre öğretmenlerin yarısı öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak hayata 

hazırlanması konusunda METEM öncesine göre bir değişme olmadığı yönünde görüş belirtirken yöneticiler 

ise bu konuda kısmen bir artış olduğunu belirtmişlerdir. 

Şekil 69’da METEM öğrencilerinin öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak hayata 

hazırlanması ile ilgili görüşlerinin dağılımı bulunmaktadır.  

Şekil 69’da görüldüğü gibi, “öğrenciler ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak hayata 

hazırlanmaktadır” ifadesine “tamamen ve büyük ölçüde” katılanların oranı % 39, “kısmen” katılanların oranı 

% 26, “çok az katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise % 35’tir. Buna göre METEM’lerin öğrencileri ilgi, 

istek ve yeteneklerine uygun olarak hayata hazırlaması konusunda, öğrenciler olumsuz görüş belirtmişlerdir. 

Öğretmen ve yöneticilerin görüşleri de dikkate alındığında üç grubun da görüşleri arasındaki benzerlik, 

öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre hayata hazırlanamadıkları yönünde yorumlanabilir.  
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Tam; 840; 18%

Büyük Ölçüde; 975; 
21%

Kısmen; 1213; 26%

Çok Az; 861; 19%

Hiç; 729; 16%

 
Şekil 69. METEM Öğrencilerinin Öğrencilerin İlgi, İstek ve Yeteneklerine Uygun Olarak Hayata 

Hazırlanması İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 70’te METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun 

olarak yükseköğretime hazırlaması ile ilgili görüşlerinin dağılımı yer almaktadır. 
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Şekil 70. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Öğrencilerin İlgi, İstek ve Yeteneklerine Uygun Olarak 

Yükseköğretime Hazırlaması İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 70’de görüldüğü gibi, “öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak yükseköğretime 

hazırlaması” ile ilgili olarak “biraz” ve “büyük ölçüde” artma olduğunu düşünenlerin oranı öğretmenlerde 

yaklaşık % 30 yöneticilerde % 38’dir. Öğretmenlerin % 49’u, yöneticilerin % 50’si  bir “değişme 

olmadığını” düşünmektedir. Azalma yönünde bir değişim olduğunu düşünenlerin oranı ise öğretmenlerde % 

20, yöneticilerde % 12’dir.  

 

Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak yükseköğretime hazırlaması ile ilgili olarak 

METEM öncesine göre herhangi bir değişikliğin olmadığı söylenebilir. 

Şekil 71’de METEM öğrencilerinin öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak 

yükseköğretime hazırlanması ile ilgili görüşlerinin dağılımı yer almaktadır. 
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Tam; 666; 14%

Büyük Ölçüde; 848; 
18%

Kısmen; 1176; 26%

Çok Az; 965; 21%

Hiç; 958; 21%

 
Şekil 71. METEM Öğrencilerinin Öğrencilerin İlgi, İstek ve Yeteneklerine Uygun Olarak Yükseköğretime 

Hazırlanması İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı  

Şekil 71’de de görüldüğü gibi, “Öğrenciler ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak yükseköğretime 

hazırlanmaktadır” ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı % 32, “kısmen” katılanların 

oranı % 26, “çok az katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise % 43’tür. 

Öğrenciler yukarıda belirtilen görüşlere paralel olarak METEM’lerin, öğrencileri ilgi, istek ve 

yeteneklerine uygun olarak yükseköğretime hazırlayamadığı yönünde görüş belirtmişlerdir.  

Şekil 72’de METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun 

olarak istihdama (iş yaşamına) hazırlaması ile ilgili görüşlerinin dağılımı bulunmaktadır. 

Şekil 72’de görüldüğü gibi, “öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak istihdama (iş 

yaşamına) hazırlamasında” “biraz” ve “büyük ölçüde” artma olduğunu düşünenlerin oranı öğretmenlerde 

yaklaşık % 34 yöneticilerde % 47’dir. Öğretmenlerin % 52’si, yöneticilerin      % 48’i  bir değişme 

olmadığını düşünmektedir. Azalma yönünde bir değişim olduğunu düşünenlerin oranı ise öğretmenlerde % 

14, yöneticilerde % 6’dır. 
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Şekil 72. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Öğrencilerin İlgi, İstek ve Yeteneklerine Uygun Olarak 

İstihdama (İş Yaşamına) Hazırlaması İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Öğretmenler, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak istihdama (iş yaşamına) 

hazırlaması konusunda bir değişme olmadığını belirtirken; yöneticiler kısmen artış olduğu yönünde görüş 

belirtmişlerdir. Şekil 73’te  METEM öğrencilerinin öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak 

istihdama hazırlanması ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir. 

Tam; 1199; 25%

Büyük Ölçüde; 981; 
21%

Kısmen; 997; 22%

Çok Az; 729; 16%

Hiç; 726; 16%

 
Şekil 73. METEM Öğrencilerinin Öğrencilerin İlgi, İstek ve Yeteneklerine Uygun Olarak İstihdama 

Hazırlanması İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 73’de görüldüğü gibi, “öğrenciler ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak istihdama 

hazırlanmaktadır” ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı % 46, “kısmen” katılanların 

oranı % 22, “çok az katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise % 32’dir. 

Yukarıda öğretmenler METEM öğrencilerinin öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak 

istihdama hazırlanması konusunda bir değişiklik olmadığını belirtmelerine paralel olarak öğrenciler de 

istihdama hazırlama konusunda olumsuz görüş belirtmişlerdir. 
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Daha önceki sayfalardaki Şekil 63 ile Şekil 73 (Sayfa 130-136) arasında bulunan şekillerde yer alan 

bulgular incelendiğinde METEM’lerdeki rehberlik ve yöneltme uygulamalarının çok yetersiz olduğu 

söylenebilir. Ancak bu iki konu çok önem verilmesi gereken konulardır. Öğrencilerin rehberlik hizmetlerine 

gereksinim duyma nedenleri arasında, öğrenme sorunları, disiplin sorunları, sağlık sorunları, okul dışı 

çevreyle ilgili sorunlar, ekonomik sorunlar ve kültürel sorunları saymak olanaklıdır. Bu sorunların çözülmesi 

için etkili bir rehberlik hizmetinin sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda verilecek rehberlik hizmetinin 

amacı ise; öğrencinin kendi kendisini tanımasına yardım, öğrencinin sorun çözmeyi öğrenmesine yardım, 

öğrencinin çevresine uyumuna yardım ve öğrenciye kendini geliştirme tutumuna yardım etmektir. Ancak 

yukarıdaki bulgulara göre hem yöneticilerin hem de öğretmenlerin METEM’lerde öğrencilere sunulan 

rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde METEM öncesine göre herhangi bir değişiklik olmadığı yönünde 

görüşe sahip oldukları söylenebilir.  

Millî Eğitim Temel Kanunu’nun Altıncı Maddesi’ne göre, öğrencilerin eğitimleri süresince ilgi, 

yetenek ve yeterlikleri ölçüsünde ve doğrultusunda, eğitim programlarına, okullara yöneltilerek yetiştirilmesi 

zorunludur. Ancak yukarıda da görüldüğü gibi METEM’lerde verilen eğitim ile öğrencilerin iş hayatının 

gereksinimleri doğrultusunda mesleki eğitim programlarına yönlendirilemedikleri söylenebilir. 

Şekil 74’te METEM öğrencilerinin öğretmenlerin derslerde etkili öğretim yöntemlerini kullanması 

ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  

Tam; 917; 20%

Büyük Ölçüde; 961; 
21%

Kısmen; 1212; 27%

Çok Az; 846; 18%

Hiç; 663; 14%

 
Şekil 74. METEM Öğrencilerinin Öğretmenlerin Derslerde Etkili Öğretim Yöntemlerini Kullanması İle 

İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 74’de görüldüğü gibi, “öğretmenler derslerde etkili öğretim yöntemlerini kullanmaktadır” 

ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı % 41, “kısmen” katılanların oranı % 27, “çok az 

katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise % 32’dir. 

 

METEM öğrencileri, öğretmenlerin derslerde etkili öğretim yöntemlerini kullanmadıklarını 

belirtmişlerdir. Ancak önemli olan öğretmenlerin derslerde ne kadar anlattıkları değil, öğrencilerin ne kadar 

öğrendiğidir. Bunun için de öğretmenler öğrencilerin öğrenebilmesi için etkili öğretim yöntemleri 



 

 137

kullanmalıdır. Ancak öğrencilerin anketlerde belirttikleri aşağıdaki görüş, öğretmenlerin bu konuda pek de 

hevesli olmadıklarını göstermektedir.  

“Öğretmenlerimiz dersleri önemsemiyorlar. Derslerde anlatıp anlatıp gidiyorlar. Bizi ciddiye 

almadıklarını düşünüyorum…” 

 

Şekil 75’te METEM öğrencilerinin öğrencilerin öğretim etkinliklerine katılımına fırsat verilmesi ile 

ilgili görüşlerinin dağılımı görülmektedir. 

Tam; 921; 20%

Büyük Ölçüde; 921; 
20%

Kısmen; 1174; 26%

Çok Az; 833; 18%

Hiç; 745; 16%

 
Şekil 75. METEM Öğrencilerinin Öğrencilerin Öğretim Etkinliklerine Katılımına Fırsat Verilmesi İle İlgili 

Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 75’de görüldüğü gibi, “öğrencilerin öğretim etkinliklerine katılımına fırsat verilmektedir” 

ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı % 40, “kısmen” katılanların oranı % 26, “çok az 

katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise % 34’tür. 

METEM öğrencileri, kendilerinin öğretim etkinliklerine katılımlarına fırsat verilmediğini 

belirtmişlerdir. Ancak mesleki ve teknik eğitimin en önemli kısmı öğrencilerin belli bir takım becerileri 

edinmeleridir ki bu da ancak öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımları ile olanaklıdır.  

Şekil 76’da METEM öğrencilerinin öğrencilerin meslekleriyle ilgili bilgi, beceri ve tutum 

kazanmalarına önem verilmesi ile ilgili görüşlerinin dağılımı görülmektedir.  
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Tam; 1073; 23%

Büyük Ölçüde; 1018; 22%

Kısmen; 1171; 26%

Çok Az; 759; 16%

Hiç; 604; 13%

 
Şekil 76. METEM Öğrencilerinin Öğrencilerin Meslekleriyle İlgili Bilgi, Beceri ve Tutum Kazanmalarına 

Önem Verilmesi İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 76’da görüldüğü gibi, “öğrencilerin meslekleriyle ilgili bilgi, beceri ve tutum kazanmalarına 

önem verilmektedir” ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı        % 45, “kısmen” 

katılanların oranı % 26, “çok az katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise             % 29’dur. 

Yukarıda öğrenciler öğretim etkinliklerine katılamadıkları görüş belirtmişlerdi. Buna paralel olarak 

meslekleri ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazanmalarına önem verilmediği yönünde görüş belirtmişlerdir. 

3. 3. 1. METEM Uygulamasına Başlanması İle Toplum Beklentilerinin Gerçekleşme Düzeyi 
Bu başlık altında araştırmanın hedef gruplarının METEM uygulaması ile birlikte toplumun 

beklentilerinin hangi ölçüde gerçekleştiği ile ilgili bulgulara yer verilmiştir.  

METEM Uygulamasının Sosyo-Ekonomik Düzeyi Farklı Olan  

Öğrenciler Arasındaki Uyumu Artırması 

Şekil 77’de METEM yönetici ve öğretmenlerinin METEM uygulamasının sosyo-ekonomik düzeyi 

farklı olan öğrenciler arasındaki uyumu artırması ile ilgili görüşlerinin dağılımı yer almaktadır.  

tamamenbüyük...kısmençok azhiç
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Şekil 77. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin METEM Uygulamasının Sosyo-Ekonomik 

Düzeyi Farklı Olan Öğrenciler Arasındaki Uyumu Artırması İle İlgili Görüşleri 

Şekil 77’de de görüldüğü gibi, “METEM uygulaması sosyo-ekonomik düzeyi farklı olan öğrenciler 

arasındaki uyumu artırmıştır” ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı öğretmenlerde 

yaklaşık % 26, yöneticilerde % 34’tür. Öğretmenlerin % 30’u, yöneticilerin % 28'i ifadeye “kısmen” 

katılmıştır. İfadeye, “çok az katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise, öğretmenlerde % 45, yöneticilerde % 

38'dir. 
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METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin METEM uygulamasının sosyo-ekonomik düzeyi farklı olan 

öğrenciler arasında uyumu arttırdığı yönündeki görüşe katılmadıkları söylenebilir. Bunun nedeni olarak 

öğretmenler, yöneticiler ve ilgili Genel Müdürler, örgün ve yaygın öğretim öğrencilerinin bir arada olmasını, 

aynı zamanda bu iki eğitim kurumunun çalışma takvimlerinin birbirinden farklı olmasını göstermişlerdir. 

Ayrıca farklı okul kültürü ve değerlere sahip öğrencilerin bir araya getirilmesi ile birlikte ortaya çıkan uyum 

sorunları da uyumun sağlanamadığı yönündeki nedenlerden birisi olabilir. 

METEM Uygulaması Sonrasında Öğrenci Disiplin Olaylarının Durumu 

Şekil 78’de METEM yönetici ve öğretmenlerinin METEM uygulaması sonrasında öğrenci disiplin 

olaylarının durumu ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  

Şekilde de görüldüğü gibi, “öğrenci disiplin olaylarında” biraz” ve “büyük ölçüde” artma olduğunu 

düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 38 yöneticilerde % 42’dir. Öğretmenlerin % 39’u, yöneticilerin 

% 38’i bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azalma yönünde bir değişim olduğunu düşünenlerin oranı ise 

öğretmenlerde % 23, yöneticilerde % 20’dir.  

büyük ölçüde
arttı

biraz arttıaynı kaldıbiraz azaldıbüyük ölçüde
azaldı
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Şekil 78. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin METEM Uygulaması Sonrasında Öğrenci Disiplin 

Olaylarının Durumu İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Okullar, METEM öncesiyle karşılaştırıldığında, yöneticileri ve öğretmenlerin, öğrenci disiplin 

olaylarında herhangi bir artış olmadığı yönünde görüş belirtmişlerdir. Şekil 79’da ise öğrencilerin son üç 

yılda öğrenci disiplin olaylarının artıp artmaması ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  
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Tam; 1507; 
32%

Büyük Ölçüde; 
775; 17%

Kısmen; 886; 
19%

Çok Az; 730; 
16%

Hiç; 721; 16%

 
Şekil 79. METEM Öğrencilerinin Son Üç Yılda Öğrenci Disiplin Olaylarının Artıp Artmaması İle İlgili 

Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 79’da görüldüğü gibi, “son üç yılda öğrenci disiplin olayları artmıştır” ifadesine “tamamen” ve 

“büyük ölçüde” katılanların oranı % 49, “kısmen” katılanların oranı % 19, “çok az katılan” ve “hiç 

katılmayanların” oranı ise % 32’dir. 

Yukarıda yöneticiler ve öğretmenler disiplin olayları konusunda değişiklik olmadığını belirtmelerine 

rağmen. öğrencilerin yarısı son üç yılda öğrenci disiplin olaylarında artış olduğu yönünde görüş 

belirtmişlerdir. Bunun nedeni iki grup arasında disipline bakış açısı farklılıkları olabilir. Öğretmenler ve 

yöneticiler okul yönetimine ya da kendilerine ulaştırılan disiplin sorunları hakkında bilgi sahibi olabilirken, 

öğrenciler okul hayatlarında karşılaştıkları her türlü olumsuz davranışı (Örneğin, sözlü taciz, sigara içme, 

okula cep telefonu getirme, ilgisiz öğrencilerin varlığı ve bunların derslerdeki olumsuz davranışları, kaba güç 

kullanımı vb.) disiplin sorunu olarak görmeleri olabilir.  

METEM Uygulaması Sonrası Öğrencilerin Okula İlgi Durumu 

Şekil 80’de METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin METEM uygulaması sonrası öğrencilerin okula 

ilgileri hakkındaki görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  
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Şekil 80. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin METEM Uygulaması Sonrası Öğrencilerin Okula 

İlgileri Hakkındaki Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 80’de görüldüğü gibi “METEM uygulaması sonrası öğrencilerin okula karşı ilgisi” nde 

“biraz” ve “büyük ölçüde” attığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 30 yöneticilerde % 41’dir. 
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Öğretmenlerin % 42’si, yöneticilerin % 39’u bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin 

oranı ise öğretmenlerde % 28, yöneticilerde % 21’dir. 

Kız Çocuklarının Meslek Eğitimine Karşı İlgisi 

Şekil 81’de METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin kız çocuklarının meslek eğitimine olan 

istekleri ile ilgili görüşlerinin dağılımı yer almaktadır.  
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Şekil 81. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Kız Çocuklarının Meslek Eğitimine Karşı İlgisi İle 

İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 81’de görüldüğü gibi “kız çocuklarının meslek eğitimine karşı ilgisinde” “biraz” ve “büyük 

ölçüde” artma olduğunu düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 34, yöneticilerde % 34’tür. 

Öğretmenlerin % 43’ü, yöneticilerin % 42’si bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin 

oranı ise öğretmenlerde % 23, yöneticilerde % 24’tür. METEM yöneticileri ve öğretmenleri kız çocuklarının 

meslek eğitimine karşı ilgisinde bir değişme olmadığını belirtmişlerdir.  

Şekil 82’de METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin METEM uygulaması sonrası kız öğrenci 

sayısının durumu ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  

büyük ölçüde
arttı

biraz arttıaynı kaldıbiraz azaldıbüyük ölçüde
azaldı

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

12
%

33
%

30
%

15
%

10
%

11
%

31
%

34
%

14
%

10
%

yonetici
ogretmen
ünvan

 
Şekil 82. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin METEM Uygulaması Sonrası Kız Öğrenci Sayısının 

Durumu İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 82’de görüldüğü gibi “kız öğrenci sayısında” “biraz” ve “büyük ölçüde” artma olduğunu 

düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 42 yöneticilerde % 45’tir.  Öğretmenlerin   % 34’ü, 

yöneticilerin % 30’u bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin oranı ise öğretmenlerde 

% 24, yöneticilerde % 25’tir. 
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METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin METEM uygulaması sonrası kız öğrenci sayısının 

durumunda bir değişiklik olmadığını söylemişlerdir. 

Şekil 81 ve Şekil 82 incelendiğinde görülmektedir ki METEM uygulaması kız öğrencilerin mesleki 

eğitime karşı ilgisinde olumlu ya da olumsuz bir değişime yol açmamıştır. METEM uygulamasına 

geçilmeden önce velilerin kız öğrencilerini bu okullara göndermeme ihtimali olduğu yönünde kaygılar 

belirmiştir. Ancak yukarıdaki bulgular da göstermektedir ki METEM uygulaması kız öğrenci sayısını 

olumsuz etkilememiştir. Aksine okul yöneticileri bu uygulama ile ortaya çıkan karma eğitimin bir çok yararı 

olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin yöneticiler, öğrencilerin sosyalleştiklerini, daha olumlu davranışlar 

sergilediklerini, konuşmalarının daha düzgün olduğunu belirtmişlerdir.  

METEM Uygulaması Sonrası Erkek Öğrenci Sayısının Durumu 

Şekil 83’de METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin METEM uygulaması sonrası erkek öğrenci 

sayısının durumu ile ilgili görüşlerinin dağılımı yer almaktadır.  
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Şekil 83. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin METEM Uygulaması Sonrası Erkek Öğrenci Sayısının 

Durumu İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 83’te görüldüğü gibi “erkek öğrenci sayısında” “biraz” ve “büyük ölçüde” artma olduğunu 

düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 43 yöneticilerde % 49’dur. Öğretmenlerin % 50’si, 

yöneticilerin % 42’si bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin oranı ise 

öğretmenlerde % 7, yöneticilerde % 9’dur. Buna göre öğretmen ve yöneticilerin erkek öğrenci sayısında 

herhangi bir değişiklik olmadığı yönünde görüş belirttikleri söylenebilir. METEM uygulaması daha çok 

kaynakların etkili ve verimli kullanımını amaçlayan bir uygulama olduğu için erkek öğrenci sayısının 

değişmemesi de normal karşılanmalıdır.  

METEM’lerin METEM Öncesi İle Karşılaştırılması  

Araştırma gruplarından METEM yöneticilerinin METEM’lerin METEM öncesi ile 

karşılaştırıldığında nasıl bir değişim gördükleri ile ilgili görüşlerini olumlu değişim olduğu yönünde görüş 

belirtenler, olumsuz olduğu yönünde görüş belirtenler ve herhangi bir değişiklik olmadığı yönünde görüş 

belirtenler boyutları altında toplamak olanaklıdır. Araştırmaya katılan METEM yöneticilerinin 

METEM’lerin METEM öncesi ile karşılaştırıldığında nasıl bir değişim gördükleri ile ilgili soruya en çok 
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“olumlu değişim olduğu yönünde” (21) görüş belirtmişlerdir. Bu görüşü sırası ile “olumsuz olduğu yönünde” 

görüş (6) ve “herhangi bir değişiklik olmadığı” (4) yönündeki görüş izlemektedir. METEM yöneticilerinin 

alt boyutlarda belirttikleri görüşler aşağıda verilmiştir. 

Olumlu değişim olduğu yönünde görüş belirtenler boyutunda; sanayi ile diyalog gelişmiştir, sosyal 

etkinlikler artmıştır, öğretmen sayısı artmıştır, insan kaynakları etkili kullanılmaya başlanmıştır, kız meslek 

liseleri olumlu etkilenmiştir, iyi olmuştur, olumlu değişmeler olmuştur gibi ifadeler yer almaktadır.  

Olumsuz olduğu yönünde görüş belirtenler boyutunda; olumlu bir değişme olmamıştır, eğitim 

öğretime katkısı olmamıştır, yönetmelik farklılıkları sorun yaratmaktadır gibi ifadeler yer almaktadır.  

Herhangi bir değişiklik olmadığı yönünde görüşe belirtenler boyutunda ise; öğrenci niteliği 

yönünden her hangi bir değişiklik olmamıştır, değişen bir şey yok gibi ifadeler yer almaktadır.  

Araştırmada, görüşme yapılan okul yöneticilerinden birisi METEM’leri METEM öncesi ile 

karşılaştırdığında aşağıdaki düşünceleri dile getirmiştir: 

“Öğrenci kalitesi yönünden değişiklik olmadı. Son yıllarda çok kan kaybettik. Son birkaç yılda çok 

az bir kıpırdanma var. Bu da yeni meslek lisesi kanununun çıkacağı ümit edilerek ileriye dönük olarak 

veliler öğrencilerini meslek liselerine kaydettiriyorlar. Yoksa diğer bir şeyde, sosyal etkinlikler biraz arttı. 

Değişen başka bir şey yok. Atölye  aynı, öğretmen aynı, okul aynı sadece isim değişti yani. Bununla ilgili 

eğitim öğretimde değişen bir şey olmadı. Öğrenci sayısı arttığından dolayı sosyal etkinliklerde artış oldu. 

Öğrenci bulma şansımız arttı. İstekli öğrenciyi bulma şansımız arttı”. 

Araştırma gruplarından İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin METEM’lerin METEM 

öncesi ile karşılaştırıldığında nasıl bir değişim gördükleri ile ilgili görüşlerini olumlu değişim olduğu 

yönünde görüş belirtenler ve olumsuz olduğu yönünde görüş belirtenler boyutları altında toplamak 

olanaklıdır. Araştırmaya katılan İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin METEM’lerin METEM 

öncesi ile karşılaştırıldığında nasıl bir değişim gördükleri ile ilgili soruya en çok “olumlu değişim olduğu 

yönünde” (11) görüş belirtmişlerdir. Bu görüşü “olumsuz olduğu yönünde” görüş (6) izlemektedir. İlçe Millî 

Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin alt boyutlarda belirttikleri görüşler aşağıda verilmiştir.   

Olumlu değişim olduğu yönünde görüş belirtenler boyutunda, şimdi daha iyi olmuştur ve öğrenci 

sayısı atmıştır gibi ifadeler yer almaktadır.  

Olumsuz olduğu yönünde görüş belirtenler boyutunda, olumlu bir değişme olmamıştır ifadesi yer 

almaktadır.  

METEM’ler ile METEM öncesi karşılaştırıldığında olumlu gelişmeler olduğunu belirten bir İlçe 

Millî Eğitim Müdürü / Şube Müdürü bu görüşünü aşağıdaki gibi örneklendirmiştir:  

“Ben çıraklık eğitim merkezi iken öğrencilere teorik derslerini verecek yer, dersleri verecek 

öğretmen bulamıyordum. Ama şimdi okulda düzenli bir şekilde derslerini alabiliyorlar. METEM bu 

sorunların hepsini çözdü.”  

METEM’lerdeki Güncelliğini Yitirmiş Bölüm ya da Programlar 

Araştırma gruplarından METEM yöneticilerinin METEM’lerde güncelliğini yitirmiş bölüm/program 

var mı? sorusu ile ilgili görüşlerinin dağılımı Tablo 23’te yer almaktadır.  
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Tablo 23 

METEM Yöneticilerinin METEM’lerdeki Güncelliğini Yitirmiş Bölüm / Programlar İle İlgili 
Görüşlerinin Dağılımı 

İfadeler  Görüş Sayısı   
Evet. Kız meslek lisesinde var 8 
 Giyim  4 
 El sanatları 2 
 Beslenme  1 
 Dikiş Nakış 1 
Evet. Endüstri meslek ve ticaret Meslek lisesinde var 11 
 Mobilya ve Dekorasyon 3 
 Tesviye  2 
 Yapı  1 
 Muhasebe  1 
 Tesisat Teknolojisi 1 
 Metalişleri  1 
 İplik  1 
 Dokuma  1 
Bu durum yöresel olarak değişmektedir 1 
Yok 10 

Tablo 23’te görüldüğü gibi görüşme yapılan METEM yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu 

“METEM’lerde güncelliğini yitirmiş bölüm / program var mı?” sorusuna verdikleri 11 cevap ile endüstri 

meslek lisesi ve ticaret Meslek lisesi bölümlerini, 8 cevap ile de kız meslek lisesi bölümlerini belirtmişlerdir. 

Endüstri meslek lisesi bölümleri içinde ise en çok “mobilya ve dekorasyon” (3) ve “tesviye” (2), kız meslek 

lisesi bölümleri içinde de en çok “giyim” (4) ve “el sanatları” (2) bölümleri belirtilmiştir. METEM’lerde 

“kapatılması gereken bölüm yok” (10) yönünde görüş belirtenler de vardır.  

Araştırma gruplarından İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin METEM’lerde 

güncelliğini yitirmiş bölüm / program var mı? sorusu ile ilgili görüşlerinin dağılımı Tablo 24’de yer almaktadır. 

Tablo 24 

İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin METEM’lerdeki Güncelliğini Yitirmiş 
Bölüm / Programlar İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

İfadeler  Görüş Sayısı   
Evet. Kız meslek lisesinde var 7 
 Giyim  3 
 Nakış 2 
 Tekstil Konfeksiyon 1 
Evet. Endüstri meslek lisesinde var 4 
 Tesviye 2 
 Metalişleri  1 
 Dokuma  1 
Bu durum yöresel olarak değişmektedir 1 
Yok 7 
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Tablo 24’de görüldüğü gibi görüşme yapılan İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin 

büyük bir çoğunluğu METEM’lerde güncelliğini yitirmiş bölüm / program var mı? sorusunu endüstri meslek 

lisesi ve kız meslek lisesi olarak ikiye ayırarak cevap vermiştir. İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube 

Müdürlerinin verdikleri 4 cevap ile endüstri meslek lisesi bölümlerini, 7 cevap ile de kız meslek lisesi 

bölümlerini belirtmişlerdir. Endüstri meslek lisesi bölümleri içinde ise en çok “tesviye” (2), kız meslek lisesi 

bölümleri içinde de en çok “giyim” (3) ve “nakış” (2) bölümleri belirtilmiştir. METEM’lerde “kapatılması 

gereken bölüm yok” (7) yönünde görüş belirtenler de vardır. 

METEM’lerde Açılması Gereken Bölüm ya da Programlar  

Araştırma kapsamında araştırma gruplarının “METEM’lerde açılması gereken bölüm/program olup 

olmadığı ile ilgili görüşleri de belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma gruplarından METEM yöneticilerinin; 

“METEM’lerde açılmasında fayda gördüğünüz bölüm/program var mı?” sorusu ile ilgili görüşlerinin 

dağılımı tablo 25’te yer almaktadır. 

Tablo 25’te görüldüğü gibi görüşme yapılan METEM yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu 

“METEM’lerde açılmasında fayda gördüğünüz bölüm/program var mı?” sorusuna büyük ölçüde “evet” (24) 

cevabını vermişlerdir. Yöneticiler açılmasında fayda gördükleri bölümler içinde ise en çok “bilgisayar” (5) 

ve “elektronik” (4) bölümlerini belirtmişlerdir. Açılmasında fayda yok (5) ve mevcut bölümler günün 

teknolojisine uygun hâle getirilmelidir (2) yönünde görüş belirtenler de vardır. 

Tablo 25 

METEM Yöneticilerinin METEM’lerde Açılmasında Fayda Gördükleri 
Bölüm/Programlar İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

İfadeler  Görüş Sayısı 
Evet 24 
 Bilgisayar  5 
 Elektronik  4 
 Tarım  2 
 Muhasebe  2 
 Kuaförlük  1 
 Doğalgaz 1 
 Tesisat Teknolojisi 1 
 Plastik Doğrama 1 
 Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) 1 
 Mobilya ve Dekorasyon 1 
 Bilgisayarlı Muhasebe 1 
 Gıda Teknolojisi 1 
 Seramik  1 
 Çinicilik  1 
 Motor  1 
Mevcut bölümler günün teknolojisine uygun hale 
getirilmelidir 2 

Yok 5 
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Araştırma kapsamında görüşme yapılan okul yöneticilerinden biri METEM’lerde açılması gereken 

bölüm ya da program olup olmadığı ile ilgili soruya aşağıdaki görüşleri dile getirerek cevap vermiştir. Bu 

görüş okul yöneticisinin geleceğe ilişkin görüşleri olması ve altyapı ile ilgili ipuçları vermesi açısından 

önemlidir.  

“…düşündüğüm bölümler var. Mesela doğalgaz önümüzdeki 20 yıla damgasını vuracak bir meslek. 

Bu bölümü çevre insanına kazandırmak istiyorum. Ancak fizikî imkânsızlıklarımız nedeniyle açamıyoruz. 

Doğalgaz dışında tarım olabilir ya da motor olabilir. Ancak yerimiz yok…”  

Araştırma gruplarından İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin “METEM’lerde 

açılmasında fayda gördüğünüz bölüm/program var mı?” sorusu ile ilgili görüşlerinin dağılımı tablo26’da yer 

almaktadır. 

Tablo 26’da görüldüğü gibi görüşme yapılan İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin 

büyük bir çoğunluğu “METEM’lerde açılmasında fayda gördüğünüz bölüm/program var mı?” sorusuna 

büyük ölçüde “evet” (13) cevabını vermişlerdir. Açılmasında fayda gördükleri bölümler içinde ise en çok 

“bilgisayar” (2) ve “elektronik” (3) bölümlerini belirtmişlerdir. Açılmasında fayda yok (2) yönünde görüş 

belirtenler de vardır. 

 

Tablo 26 

İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin METEM’lerde Açılmasında Fayda Gördükleri 
Bölüm / Programlar İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

İfadeler Görüş Sayısı 
Evet 13 
 Bilgisayar  2 
 Elektronik  3 
 Tesisat Teknolojisi 1 
 Organik Tarım  1 
 Mermercilik 1 
 Tarım İş Makineleri 1 
 Motor  1 
 Tarım  1 
 Bilgisayarlı Muhasebe 1 
 Mobilya ve Dekorasyon 1 
Yok 2 

Ancak burada, bu konunun yöresel olarak değiştiği yönündeki görüş mevcut durumu çok iyi 

yansıtmaktadır. Çünkü bir önceki soruda kapatılmasında fayda görülen bir bölüm bu soruda açılmasında 

fayda görülen bir bölüm olarak belirtilmektedir. Bu cevapların yerleşim birimlerinin koşulları da göz önünde 

bulundurularak değerlendirilmesinde fayda vardır. 
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Velilerin Çocuklarını METEM’e Gönderme Nedenleri 

Araştırma gruplarından öğrenci velilerinin çocuklarını METEM’e gönderme nedenleri ile ilgili bilgi 

ve görüşleri Tablo 27’de yer almaktadır. 

Tablo 27 

Öğrenci Velilerinin Çocuklarını METEM’e Gönderme Nedenleri İle İlgili 
Görüşlerine İlişkin Dağılım 

İfadeler  Görüş Sayısı 
Meslek edinmesi için 35 
Çocuğum kendisi istediği için 8 
Kısa yoldan hayata atılması için 5 
Mesleki eğitim alması için 3 
Kapasitesi düşük olduğu için 2 

Tablo 27’de görüldüğü gibi görüşme yapılan öğrenci velilerinin büyük bir çoğunluğu çocuklarını 

METEM’e gönderme sebebi olarak “meslek edinmesi için” (35) cevabını vermişlerdir. Bu cevabı sırası ile 

“çocuğum kendisi istediği için” (8), “kısa yoldan hayata atılması için “(5), “mesleki eğitim alması için” (3) 

ve “kapasitesi düşük olduğu için” (2) cevapları izlemektedir.  “Öğrencinin kapasitesi düşük olduğu için 

METEM’e gönderdim diyen” öğrenci velisi bu görüşünü şöyle belirtmiştir: 

 “Çocuğumu ilk önce düz liseye göndermiştim. Ama orada başarısız oldu. Ondan sonra da meslek 

lisesi diye buraya gönderdim. Eğer başarılı olsaydı orada okumasını isterdim…”  

Çocuğunu METEM’e gönderme sebebi olarak meslek edinmesini istiyorum cevabını veren öğrenci 

velisi bu görüşünü aşağıdaki gibi dile getirmiştir: 

“Bana göre gelecekte mesleki eğitimin önemi çok artacak. Ben onun için çocuğumu METEM’e 

gönderdim. Özellikle de çocuk gelişimi bölümünün öneminin çok artacağını düşünüyorum…” 

Çocuğunu METEM’e gönderme sebebi olarak meslek edinmeyi gösteren öğrenci velisi de aşağıdaki 

görüşleri ifade etmiştir: 

“Avrupa Birliği ile birlikte mesleki eğitimin, meslek edinmenin öneminin artacağını düşünüyorum. 

Çünkü Avrupa’da mesleki eğitime çok önem veriliyor ve önemli bir orana sahip. Bundan dolayı bir meslek 

edinmesi ve hayata kısa yoldan atılması için çocuğumu METEM’e gönderdim. …” 

Çocuğunu METEM’e gönderme sebebi olarak düşüncelerini belirten velilerden ikisi kızların 

okutulması açısından önemli bir mesaj da vermektedir.  

“Kız çocuğu olduğundan dolayı, cahil kalmaması, ülkemize yararlı olması açısından bir meslek 

sahibi olması lazım, faydalı bir insan olsun diye düşündük ve METEM’e gönderdik.” 

 “Hem kızlarımızı hem erkeklerimizi meslek sahibi etmek daha güzel. Kızlarımızın okula gelmesi 

hem evlere faydalı oluyor.”  

Çocuklar Yeniden Liseye Başlasaydı Gönderilmek İstenen Eğitim Kurumu 

Araştırma gruplarından öğrenci velilerinin çocuğunuz yeniden liseye başlasaydı hangi eğitim 

kurumuna gönderirdiniz sorusuna verdikleri cevapların dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
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Tablo 28 

Öğrenci Velilerinin Çocuğunuz Yeniden Liseye Başlasaydı Hangi Eğitim Kurumuna  
Gönderirdiniz Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 

İfadeler  Görüş Sayısı 
METEM’e çünkü; 46 
 Meslek edinmesi için 29 
 Kendisi istediği için 7 
 Kapasitesi diğer okullara yetmediği için 4 
 Başka okul olmadığı için 2 
 Kendisine daha iyi yön vermesi için 2 
Genel liseye çünkü; 6 
 Üniversiteye gitmesini istiyorum 3 
 Bu okulda verilen eğitimin kalitesi hoşuma gitmiyor 2 
 Başarılı bir çocuk olmadığı için 1 

 

Tablo 28’de görüldüğü gibi görüşme yapılan öğrenci velilerinin büyük bir çoğunluğu çocuklarını 

tekrar liseye başlasalardı METEM’e (46) göndereceklerini belirtmişlerdir. Çocuklarını METEM’e 

göndermeyi tercih edeceklerini belirten öğrenci velilerinin büyük bir çoğunluğu bu görüşünün nedeni olarak 

“çocuğumun meslek edinmesini istiyorum” (29) cevabını vermişlerdir. Bu cevabı sırası ile “kendisi istediği 

için” (7), “kapasitesi diğer okullara yetmediği için” (4), “başka okul olmadığı için” (2) ve kendisine daha iyi 

yön vermesi için” (2) cevapları izlemiştir. 

Çocuklarını tekrar okula gönderse “genel liseye” (6) göndereceğini belirten öğrenci velileri bunun 

nedeni olarak; “çocuklarının üniversiteye gitmesini istemelerini” (3), bu okulda verilen eğitimin kalitesinden 

memnun olmamalarını” (2) ve “çocuğunun başarılı bir çocuk olmamasını” (1) göstermişlerdir.  

Bu soru ile ilgili veli görüşlerinden birisine aşağıda yer verilmiştir. 

“Düz liseye gönderirdim. Çünkü bu okulda verilen eğitimin kalitesi hoşuma gitmiyor. Yani şey 

olarak tabanı olmuyor. Sadece mesleki olduğu için üniversite kazanması çok az oluyor. % 1–2. Bir de puan 

düşürmesi olduğu için, YÖK’ün falan tutumları bu görüşleri etkiliyor….” 

Bu konu ile ilgili olarak belirtilen ilginç görüşlerden birisine aşağıda yer verilmiştir. 

“…Biz de isteriz ki çocuğumuz anadolu lisesinde okusun, fen lisesinde okusun ama kazanamadı işte. 

Kapasitesi yok çocuğun. Biz de bu yüzden meslek lisesine gönderdik….” 

Ancak burada ilginç olan, velilerin meslek liselerini daha az başarılı öğrencilerin gittikleri bir yer 

olarak görmeleridir. Aslında meslek lisesinde öğrenim görecek olan öğrencilerin akademik yeteneklerinin 

yanı sıra el becerisi gibi yeteneklere de sahip olması gerekmektedir. Çünkü mesleki ve teknik eğitimin 

önemli bir kısmı beceri kazandırmaya dönük eğitimdir. Öğrenci velilerinin bu görüşü az da olsa meslek 

liselerinin toplum gözündeki konumu hakkında fikir vermektedir. Yukarıda da görüldüğü gibi öğrenci 
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velilerinin büyük bir çoğunluğu çocuğunu tekrar METEM’e gönderebileceğini belirtmiştir. Velilerin aşağıda 

yer alan soruya verdikleri cevaplar da bu görüşlerini destekler niteliktedir.  

METEM’lerde Verilen Eğitim Hakkındaki Görüşler 

Araştırma gruplarından öğrenci velilerinin METEM’lerde verilen eğitim hakkındaki görüşlerinin 

dağılımı Tablo 29’da yer almaktadır. 

 

Tablo 29 

Öğrenci Velilerinin METEM’lerde Verilen Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin Dağılımı 

İfadeler  Görüş Sayısı 
Evet. Çünkü; 42 
 Çocuğumun becerilerinin arttığını görüyorum 8 
 Derslerine çalıştığını görüyorum 3 
 Çocuğumun bir şeyler yapmaya çalıştığını görüyorum 2 
 Mesleğe dönük eğitim alıyor 1 
Hayır. Çünkü; 11 
 Aldığı eğitim yeterli değil 5 
 Niteliksiz öğrenciler bu okullara geliyor 2 
 Malzemeler yetersiz 1 
 Öğretmenler ilgisiz 1 
 Olumsuz çevre şartları 1 

Tablo 29’da görüldüğü gibi görüşme yapılan öğrenci velilerinin büyük bir çoğunluğu çocuklarının 

METEM’de “iyi” bir eğitim aldığını (42) belirtmiştir. Bu veliler bunun nedeni olarak da en çok “çocuğunun 

becerilerinin artmasını” (8) göstermiştir. Bununla ilgili olarak bir öğrenci velisi aşağıdaki ifadeleri 

kullanmıştır:  

“…çocuğumun METEM’de iyi bir eğitim aldığını düşünüyorum. Çünkü benim çocuğum elektrik 

bölümünde okuyor. Çocuğum evdeki elektrik tamiri ile ilgili işleri rahatlıkla yapabiliyor. Ayrıca çocuğum 

staja da gidiyor. Stajın da yararı var. Becerileri artıyor… “ 

Öğrenci velilerinin bir kısmı da çocuklarının METEM’de “kötü” bir eğitim aldığını (11) belirtmiştir. 

Bu veliler bunun nedeni olarak da en çok “aldığı eğitimin yeterli olmadığını” (5) göstermiştir. Bununla ilgili 

olarak bir öğrenci velisi şu ifadeleri kullanmıştır:  

“…METEM’de iyi bir eğitim verilmiyor. Çünkü malzeme yok, stajlar çok iyi geçmiyor. Öğretmenler 

çocuklara karşı ilgisiz. Bir de en önemlisi meslek liselerine niteliksiz öğrenciler geliyor. Bu öğrenciler diğer 

öğrencileri de olumsuz yönde etkiliyor… “ 

Öğrenci velilerinden biri METEM’lerde verilen eğitimin iyi olmamasını üniversiteye giriş 

sınavındaki katsayı uygulamasına bağlamış ve şu görüşleri dile getirmiştir:  
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“Şu katsayı uygulaması çıkmadan önce evet, (iyi eğitim) alınıyordu. Katsayı çıktıktan sonra 

öğrencilerimiz diyelim ki orta birde, orta ikide bunu idrak edemiyorlar, ettikten sonra da kendileri istiyorlar. 

Ben kızlarımda mesela kendi kararlarına bıraktım, onlar da kendileri meslek lisesini seçti. Bu katsayı 

yönünden iyi bir eğitim almıyorlar.” 

Öğrencilerin METEM’den Mezun Olduktan Sonra İş Bulma Şansları 

Araştırma gruplarından öğrenci velilerinin çocukların METEM’den mezun olduktan sonra iş bulma 

şansları konusundaki görüşlerinin dağılımı Tablo 30’da yer almaktadır. 

Tablo 30. 

Öğrenci Velilerinin Çocukların METEM’den Mezun Olduktan Sonra İş Bulma Şansları 
Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı 

İfadeler  Görüş Sayısı 

Kolay iş bulabilir 19 

Kolay iş bulamaz 14 

İlçemizde iş bulamaz diye düşünüyorum 6 

Lise mezunlarına göre daha kolay iş bulabilir 4 

Üniversiteye girerse daha kolay bulabilir 3 

En azından kendi iş yerini açabilir 2 

Diğer 7 

Tablo 30’da görüldüğü gibi görüşme yapılan öğrenci velilerinin büyük bir çoğunluğu çocuklarının 

METEM’den mezun olduktan sonra iş bulma şansları konusunda  kolay iş bulabilir (19) yönünde görüş 

belirtmişlerdir. Bu cevabı sırası ile “kolay iş bulamaz” (14), “ilçemizde iş bulamaz” (6), “lise mezunlarına 

göre daha kolay iş bulabilir” (4), “üniversiteye giderse daha kolay bulabilir” (3) ve “en azından kendi iş 

yerini açabilir” (2) cevapları izlemiştir. Bu soruda farklı (7) olan ve kategoriye girmeyen cevaplar da vardır. 

“İş bulamaz” diyen bir öğrenci velisi aşağıdaki görüşleri dile getirmiştir: 

“…çocuğumun METEM’den mezun olduktan sonra iş bulabileceğini düşünmüyorum. Çünkü 

Türkiye’de üniversite mezunları bile iş bulamıyor. Bir çok üniversite mezununun farklı işlerde çok düşük 

ücretlere çalıştıklarını görüyoruz… “ 

Bir diğer öğrenci velisi de şu görüşleri ifade etmiştir:  

“…iş bulabilir. Ama lise mezunlarına göre daha kolay iş bulabilir. Yoksa iş bulmak çok zor. Liseden 

mezun olan bir öğrenci eğer üniversiteyi kazanamazsa kesin açıkta kalır. İş bulması çok zordur. Ama meslek 

lisesi mezunlarının en azından bir mesleği oluyor. Hiçbir şey yapamazsa kendi iş yerini açar…”   

Yukarıda yer alan veli görüşlerinde, çocuklarının mezun olduktan sonra iş bulmaları konusunda bazı 

velilerin “karamsar” oldukları görülmektedir. Bu veliler ülkede sadece meslek lisesi değil, üniversite 

mezunlarının bile iş bulamadıklarını belirtmişlerdir. Ancak yine aynı veli grubu mezuniyet sonrası, meslek 

lisesinden meslek öğrenmiş olarak mezun olan öğrencinin genel liselerden mezun olan ve üniversite sınavını 

kazanamayan öğrencilere göre daha kolay iş bulabildiklerini belirtmişlerdir.  
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Şekil 84’te METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin METEM uygulaması ile birlikte öğrencilerin 

istihdam kaygısı ile ilgili görüşleri bulunmaktadır. 
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Şekil 84. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin METEM Uygulaması İle Birlikte  

Öğrencilerin İstihdam Kaygısı İle İlgili Görüşleri 

Şekil 84’de görüldüğü gibi, “METEM uygulaması ile birlikte öğrencilerin istihdam kaygısında” 

“biraz” ve “büyük ölçüde” artma olduğunu düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 33, yöneticilerde % 

26’dır. Öğretmenlerin % 52’si, yöneticilerin % 64’ü bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını 

düşünenlerin oranı ise öğretmenlerde % 14, yöneticilerde % 10’dur. 

3. 3. 2. METEM Uygulamasından İlgili Gruplar ya da Eğitimin Paydaşlarının Etkilenme 
Durumu 

Bu kısımda METEM uygulamasından ilgili grupların ya da eğitimin paydaşlarının nasıl 

etkilendikleri ile görüşlerine yer verilmiştir.  

Okul Çalışanları Arasındaki İletişim ve İşbirliği 

Şekil 85’te METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin METEM uygulaması ile birlikte bu okullarda 

daha iyi insan ilişkileri oluşmuş olması ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  
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Şekil 85. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin METEM Uygulaması İle Birlikte Bu Okullarda Daha İyi 
İnsan İlişkileri Oluşması İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 85’te de görüldüğü gibi, “METEM uygulaması ile birlikte bu okullarda daha iyi insan ilişkileri 

oluşmuştur.” ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı öğretmenlerde yaklaşık % 29, 

yöneticilerde % 40’tır. Öğretmenlerin % 31’i, yöneticilerin % 24’ü bu  ifadeye “kısmen” katılmıştır. İfadeye, 

“çok az katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise, öğretmenlerde       % 39, yöneticilerde % 36'dır. 

Yönetici ve öğretmenlerin bu görüşe katılmadıkları söylenebilir. Ancak bu insan ilişkilerinin kötü 

olduğu anlamına da gelmez. Sadece METEM uygulamasının olumlu insan ilişkilerinin oluşmasına bir 

katkısının olmadığı söylenebilir. Ancak görüşmelerden elde edilen sonuçlara göre okullardaki çalışanlar 

arasında bir iletişim ve iş birliği sorunu olduğu da anlaşılmaktadır (Tablo 5, Sayfa 68 – Tablo 7, Sayfa 73).  

Şekil 86’da METEM yönetici ve öğretmenlerinin okul çalışanları arasındaki iletişim ve iş birliği ile 

ilgili görüşlerinin dağılımı yer almaktadır.  

Şekil 86’da görüldüğü gibi, “okul çalışanları arasındaki iletişim ve iş birliğinde” “biraz” ve “büyük 

ölçüde” artma olduğunu düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 39, yöneticilerde       % 49’dur. 

Öğretmenlerin % 43’ü, yöneticilerin % 35’i bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azalma yönünde bir 

değişim olduğunu düşünenlerin oranı ise öğretmenlerde % 19, yöneticilerde     % 16’dır. Bu soru ile ilgili 

olarak yöneticilerin önemli bir kısmı okul çalışanları arasındaki iletişim ve iş birliğinde “biraz” ve “büyük 

ölçüde” değişme olduğu yönünde görüş belirtirken, öğretmenlerin önemli bir kısmı ise değişme olmadığı 

yönünde görüş belirtmişlerdir. Ancak Tablo 5 (Sayfa 68) ve Tablo 7 (Sayfa 73) incelendiğinde iletişim ve iş 

birliği ile ilgili bir sorun olduğu görülmektedir.  
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Şekil 86. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Okul Çalışanları Arasındaki İletişim ve İşbirliği İle İlgili 

Görüşlerinin Dağılımı  

Şekil 87’de METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin yönetici-öğretmen arasındaki olumlu ilişkiler 

ile ilgili görüşlerinin dağılımı bulunmaktadır.  
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Şekil 87. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Yönetici-Öğretmen Arasındaki Olumlu İlişkiler İle İlgili 

Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 87’de görüldüğü gibi, “yönetici-öğretmen arasındaki olumlu ilişkilerde” “biraz” ve “büyük 

ölçüde” artma olduğunu düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 33, yöneticilerde     % 46’dır. 

Öğretmenlerin % 47’si, yöneticilerin % 40’ı bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin 

oranı ise öğretmenlerde % 21, yöneticilerde % 14’tür.  

Şekil 88’de ise METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin öğretmen-öğrenci arasındaki olumlu ilişki 

düzeyini gösteren görüşlerin dağılımı yer almaktadır.  
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Şekil 88. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Öğretmen-Öğrenci Arasındaki Olumlu  

İlişkiler İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 88’de görüldüğü gibi, “öğretmen-öğrenci arasındaki olumlu ilişkilerde” “biraz” ve “büyük 

ölçüde” artma olduğunu düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 34, yöneticilerde       % 40’tır. 
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Öğretmenlerin % 49’u, yöneticilerin % 45’i bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin 

oranı ise öğretmenlerde % 17, yöneticilerde % 15’tir.  

Şekil 89’da METEM öğrencilerinin yönetici ve öğretmenlerin öğrenciler ile olumlu ilişkiler kurması 

ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  

Şekil 89’da da görüldüğü gibi, “yönetici ve öğretmenler, öğrenciler ile olumlu ilişkiler kurmaktadır” 

ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı % 36, “kısmen” katılanların oranı % 23, “çok az 

katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise % 41’dir.  
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Şekil 
89. METEM Öğrencilerinin Yönetici ve Öğretmenlerin Öğrenciler İle Olumlu İlişkiler 

Kurması İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 90’da METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin METEM uygulaması ile birlikte öğretmenler 

arası çatışma ve sorunlar ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  
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Şekil 90. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin METEM Uygulaması İle Birlikte Öğretmenler Arası 

Çatışma ve Sorunlar İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 90’da görüldüğü gibi, “METEM uygulaması ile birlikte öğretmenler arası çatışma ve 

sorunlarda” “biraz” ve “büyük ölçüde” artma olduğunu düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 30, 
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yöneticilerde % 35’tir. Öğretmenlerin % 44’ü, yöneticilerin % 40’ı bir değişme olmadığını düşünmektedir. 

Azaldığını düşünenlerin oranı ise öğretmenlerde % 26, yöneticilerde % 24’tür.  

Yukarıda METEM uygulaması ile birlikte daha iyi insan ilişkileri oluştuğuna ilişkin görüşe, 

öğretmen ve yöneticiler katılmadıkları gibi METEM uygulaması ile birlikte öğretmenler arası çatışma ve 

sorunlarda değişme olmadığı yönünde de görüş belirtmişlerdir.  

Şekil 91’de METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin METEM’lerdeki bölümlerin yöneticileri 

arasındaki çatışma ve sorunlar ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  
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Şekil 91. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin METEM’lerdeki Bölümlerin Yöneticileri 

Arasındaki Çatışma ve Sorunlar İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 91’de de görüldüğü gibi, “METEM’lerdeki bölümlerin yöneticileri arasında çatışma ve 

sorunlarda” “biraz” ve “büyük ölçüde” artma olduğunu düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 29, 

yöneticilerde % 26’dır. Öğretmenlerin % 46’sı, yöneticilerin % 40’ı bir değişme olmadığını düşünmektedir. 

Azaldığını düşünenlerin oranı ise öğretmenlerde % 25, yöneticilerde      % 35’tir. 

Şekil 92’de METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin METEM uygulaması ile farklı programlardaki 

öğretmenler arasındaki iş birliği ile ilgili görüşlerinin dağılımı bulunmaktadır.  

Şekil 92’de görüldüğü gibi, “METEM uygulaması ile farklı programlardaki öğretmenler arasında iş 

birliğinin” “biraz” ve “büyük ölçüde” arttığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 52, 

yöneticilerde % 57’dir. Öğretmenlerin % 36’sı, yöneticilerin % 35’i bir değişme olmadığını düşünmektedir. 

Azalma yönünde bir değişim olduğunu düşünenlerin oranı ise öğretmenlerde % 12, yöneticilerde % 8’dir. 

METEM uygulamasının farklı meslek liselerindeki programlar arasındaki iş birliği ve iletişimi artırdığı 

bunun sonucu olarak da bu programlardaki öğretmenler arasındaki iş birliğinin arttığı söylenebilir.  
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Şekil 92. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin METEM Uygulaması İle Farklı Programlardaki 

Öğretmenler Arasında İşbirliği İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 93’te METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin farklı bölümlerdeki öğrencilerin birbirlerinin 

programlarına karşı olumlu tutumu ile ilgili görüşlerinin dağılımı yer almaktadır.  
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Şekil 93. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Farklı Bölümlerdeki Öğrencilerin Birbirlerinin 

Programlarına Karşı Olumlu Tutumu İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 93’te görüldüğü gibi, “farklı bölümlerdeki öğrencilerin birbirlerinin programlarına karşı olumlu 

tutumlarında” “biraz” ve “büyük ölçüde” artma olduğunu düşünenlerin oranı öğretmenlerde % 32, 

yöneticilerde % 36’dır. Öğretmenlerin % 55’i, yöneticilerin % 54’ü bir değişme olmadığını düşünmektedir. 

Azaldığını düşünenlerin oranı ise öğretmenlerde % 13, yöneticilerde % 10’dur.  

Şekil 94’te METEM öğrencilerinin farklı bölümlerdeki öğrencilerin birbirlerinin programlarına karşı 

olumlu bir tutuma sahip olup olmaması ile ilgili görüşlerinin dağılımı bulunmaktadır. 
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Şekil 94. METEM Öğrencilerinin Farklı Bölümlerdeki Öğrencilerin Birbirlerinin Programlarına Karşı 

Olumlu Bir Tutuma Sahip Olup Olmaması İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı  

Şekil 94’te de görüldüğü gibi, “Farklı bölümlerdeki öğrenciler birbirlerinin programlarına karşı 

olumlu bir tutuma sahiptir” ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı % 26, “kısmen” 

katılanların oranı % 25, “çok az katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise % 49’dur. Buna göre öğrencilerin 

diğer programlara karşı olumlu bir tutum içinde oldukları söylenemez.  

Çalışanların İşten Elde Ettikleri Doyum 

Şekil 95’te METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin çalışanların işten elde ettikleri doyum ile ilgili 

görüşlerinin dağılımı bulunmaktadır. 
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Şekil 95. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Çalışanların İşten Elde Ettikleri Doyum İle İlgili 

Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 95’te de görüldüğü gibi, “Çalışanların işten elde ettikleri doyumda” “biraz” ve “büyük ölçüde” 

artma olduğunu düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 28 yöneticilerde        % 36’dır. Öğretmenlerin 

% 49’u, yöneticilerin % 48’i bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin oranı ise 
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öğretmenlerde % 23, yöneticilerde % 16’dır. Öğretmenler ve yöneticiler bu soruda da bir değişim olmadığını 

belirtmişlerdir.  

METEM Uygulaması İle Öğretmenlerden Daha Fazla Yararlanılmasının Sağlanması 

Şekil 96’da METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin METEM uygulaması ile öğretmenlerden daha 

fazla yararlanılmasının sağlanması ile ilgili görüşlerinin dağılımı yer almaktadır.  
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Şekil 96. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin METEM Uygulaması İle Öğretmenlerden Daha Fazla 

Yararlanılmasının Sağlanması İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 96’da görüldüğü gibi, “METEM uygulaması ile öğretmenlerden daha fazla yararlanılması 

sağlanmıştır” ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı öğretmenlerde yaklaşık % 46, 

yöneticilerde % 66’dır. Öğretmenlerin % 25’i, yöneticilerin % 16’sı ifadeye “kısmen” katılmıştır. İfadeye, 

“çok az katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise, öğretmenlerde % 29, yöneticilerde % 18’dir. 

Bu soruya olumlu yönde görüş belirtmede öğretmenlerin oranı yöneticilere göre daha düşüktür. 

Öğretmenlerin diğer binalara gidip ders vermek zorunda kalması gibi nedenlerden dolayı öğretmenlerin 

katılım yüzdesi yöneticilerden daha düşük olabilir. Ancak yöneticiler, küçük sınıfların birleşmesi, daha az ek 

ders verilmesi gibi nedenlerden dolayı öğretmenlerden daha fazla yararlanıldığını belirtmişlerdir.  

Sivil Toplum Örgütlerinin METEM’lere İlgisi 

Şekil 97’de METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin sivil toplum örgütlerinin METEM’lere ilgisi 

hakkındaki görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  
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Şekil 97. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Sivil Toplum Örgütlerinin METEM’lere İlgisi  İle İlgili 

Görüşlerinin Dağılımı  

Şekil 97’de görüldüğü gibi, “sivil toplum örgütlerinin METEM’lere ilgisi” konusunda “biraz” ve 

“büyük ölçüde” artma olduğunu düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 26, yöneticilerde % 36’dır. 

Öğretmenlerin % 47’si, yöneticilerin % 44’ü bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin 

oranı ise öğretmenlerde % 27, yöneticilerde % 20’dir. 

Çevredeki Kişi, Halk ve Kurumların Okula Verdikleri Destek  

Şekil 98’de METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin çevredeki kişi, halk ve kurumların okula 

verdikleri destek ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  

Şekil 98’de görüldüğü gibi, “çevredeki kişi, halk ve kurumların okula verdikleri desteklerde” “biraz” 

ve “büyük ölçüde” artma olduğunu düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 29, yöneticilerde % 32’dir. 

Öğretmenlerin % 50’si, yöneticilerin % 48’i  bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin 

oranı ise öğretmenlerde % 22, yöneticilerde % 20’dir. 
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Şekil 98. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Çevredeki Kişi, Halk ve Kurumların Okula Verdikleri 

Destek İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

 

Kaymakam, Belediye Başkanı, İl-İlçe Millî Eğitim Müdürü Gibi Yerel Yöneticilerin METEM’lere 

İlgisi  
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Şekil 99’da METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin, Kaymakam, Belediye Başkanı, İl-İlçe Millî 

Eğitim Müdürü gibi yerel yöneticilerin METEM’lere ilgisi ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  
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Şekil 99.  METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Yerel Yöneticilerin (Kaymakam, Belediye Başkanı, İl-

İlçe Millî Eğitim Müdürü) METEM’lere İlgisi İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 99’da görüldüğü gibi, “yerel yöneticilerin (Kaymakam, Belediye Başkanı, İl-İlçe Millî Eğitim 

Müdürü) METEM’lere ilgisinde” “biraz” ve “büyük ölçüde” arttığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde 

yaklaşık % 31, yöneticilerde % 43’tür. Öğretmenlerin % 51’i, yöneticilerin       % 43’ü  bir değişme 

olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin oranı ise öğretmenlerde % 17, yöneticilerde % 14’tür. 

Yukarıda yer alan bulgular incelendiğinde Sivil Toplum Örgütlerinin METEM’lere olan ilgisinde, 

çevredeki kişi, halk ve kurumların okula verdikleri destekte, Kaymakam, Belediye Başkanı, İl-İlçe Millî 

Eğitim Müdürü gibi yerel yöneticilerin METEM’lere ilgisinde herhangi bir değişiklik olmadığı söylenebilir.  

METEM Yönetici ve Öğretmenlerinin Ulaşım Sorunları 

Şekil 100’de METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin kendi ulaşım sorunları ile ilgili görüşlerinin 

dağılımına yer verilmiştir.  
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Şekil 100. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Kendi Ulaşım Sorunları İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 100’de görüldüğü gibi, “ulaşım sorunlarında” “biraz” ve “büyük ölçüde” arttığını düşünenlerin 

oranı öğretmenlerde yaklaşık % 25, yöneticilerde % 32’dir. Öğretmenlerin % 54’ü, yöneticilerin % 52’si bir 

değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin oranı ise öğretmenlerde % 21, yöneticilerde % 

17’dir. 

Yukarıda da görüldüğü gibi ulaşım sorunları aynı kalmıştır. Ancak tek okulda birleşme olmayan 

okullarda yönetici ve öğretmenlerin diğer okula gidip gelmeleri sırasında bir takım ulaşım sorunları olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 4, Sayfa 64; Tablo 5, Sayfa 68; Tablo 7, Sayfa 73). Bu az da olsa bir takım ulaşım 

sorunlarının olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

Öğrencilerin Öğrenme İstekleri 

Şekil 101’de METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin öğrencilerin öğrenme istekleri ile ilgili 

görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  
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Şekil 101. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Öğrencilerin Öğrenme İstekleri İle ilgili Görüşlerinin 

Dağılımı 

Şekil 101’de görüldüğü gibi, “öğrencilerin öğrenme isteklerinde” “biraz” ve “büyük ölçüde” arttığını 

düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 20 yöneticilerde % 29’dur. Öğretmenlerin % 52’si, 

yöneticilerin % 56’sı bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin oranı ise 

öğretmenlerde % 27, yöneticilerde % 15’tir. 

METEM uygulaması öğrenci profilini değiştirmemiştir. Çünkü bu uygulama meslek liselerini tercih 

eden öğrencilerin profilini etkileyecek bir uygulama değildir. Amaç kaynakların etkili ve verimli 

kullanımıdır. Tablo 6‘da da (Sayfa 71) görüldüğü gibi meslek liselerine gelen öğrencilerden kaynaklanan bir 

nitelik problemi vardır. Bu öğrencilerin öğrenme istekleri konusunda pek de istekli olmadıkları 

belirtilmektedir.  

Şekil 102’de METEM öğrencilerinin öğrencilerin öğrenme isteklerinin fazlalığı ile ilgili görüşlerinin 

dağılımına yer verilmiştir.  
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Şekil 102’de de görüldüğü gibi, “öğrencilerin öğrenme istekleri fazladır” ifadesine “tamamen” ve 

“büyük ölçüde” katılanların oranı % 29, “kısmen” katılanların oranı % 27, “çok az katılan” ve “hiç 

katılmayanların” oranı ise % 44’tür.  

Şekil 102’de öğretmen ve yöneticilerin, öğrencilerin öğrenme isteklerinde değişiklik olmadığını 

belirttikleri gibi öğrenciler de kendilerinin öğrenme isteklerinin olmadığı yönünde görüş belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin kendileri hakkındaki bu görüşü yukarıda da belirtilmiş olan, meslek lisesi öğrencilerinin çok da 

nitelikli olmadığı görüşünü destekler niteliktedir (Tablo 6, Sayfa 71). 

Tam; 627; 14%

Büyük Ölçüde; 688; 
15%

Kısmen; 1286; 27%

Çok Az; 1204; 26%

Hiç; 815; 18%

Şekil 
102. METEM Öğrencilerinin Öğrencilerin Öğrenme İsteklerinin Fazlalığı İle İlgili 

Görüşlerinin Dağılımı 

Öğrencilerin Akademik Başarıları 

Şekil 103’te METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin öğrencilerin akademik başarıları ile ilgili 

görüşlerinin dağılımı yer almaktadır. 
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Şekil 103. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Öğrencilerin Akademik Başarıları İle İlgili Görüşlerinin 

Dağılımı  
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Şekil 103’te görüldüğü gibi, “öğrencilerin akademik başarılarında” “biraz” ve “büyük ölçüde” 

arttığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 20 yöneticilerde % 27’dir. Öğretmenlerin % 50’si, 

yöneticilerin % 57’si bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin oranı ise 

öğretmenlerde % 30, yöneticilerde % 15’tir. Bu bulgulara göre METEM uygulamasının öğrencilerin 

akademik başarılarını etkilemediği ya da artırmadığı söylenebilir. Çünkü öğretmen ve yöneticiler 

öğrencilerin akademik başarılarında değişme olmadığını belirtmişlerdir. Ancak yapılan görüşme 

analizlerinde buna benzer ve zıt görüşlere rastlanılmıştır (Tablo 5, Sayfa 68; Tablo 7, Sayfa 73; Tablo 11, 

Sayfa 77).  

Şekil 104’te METEM öğrencilerinin öğrencilerin akademik başarılarının düzeyi ile ilgili görüşlerinin 

dağılımı bulunmaktadır.  

Tam; 448; 10%

Büyük Ölçüde; 687; 
15%

Kısmen; 1400; 30%

Çok Az; 1245; 27%

Hiç; 851; 18%

 
Şekil 104. METEM Öğrencilerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarının Yüksek Olup Olmadığıyla İlgili 

Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 104’te görüldüğü gibi “jğrencilerin akademik başarıları yüksektir” ifadesine “tamamen” ve 

“büyük ölçüde” katılanların oranı % 25, “kısmen” katılanların oranı % 30, “çok az katılan” ve “hiç 

katılmayanların” oranı ise % 45’tir. Öğrenciler de akademik başarılarının “yüksek” olmadığı yönünde görüş 

belirtmişlerdir. Okul yöneticilerinin de belirttiği gibi bunda öğrencilerin okuldan herhangi bir beklentisinin 

olmaması etkili olabilir. Ayrıca okul yöneticileri sık sık çıkan öğrenci afları yüzünden, başarılı öğrencilerin 

başarısının da düştüğünü belirtmişlerdir.  

Şekil 105’te METEM öğrencilerinin METEM yönetici ve öğretmenlerinin, öğrencilerin okula karşı 

ilgi düzeyi ile ilgili görüşlerinin dağılımı yer almaktadır.  

Şekil 105’te görüldüğü gibi “öğrencilerin okula karşı ilgisi yüksektir” ifadesine “tamamen” ve 

“büyük ölçüde” katılanların oranı % 25, “kısmen” katılanların oranı % 26, “çok az katılan” ve “hiç 

katılmayanların” oranı ise % 49’dur. 
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Tam; 574; 12%

Büyük Ölçüde; 606; 
13%

Kısmen; 1185; 26%
Çok Az; 1174; 25%

Hiç; 1089; 24%

Şekil 
105. METEM Öğrencilerinin Kendilerinin Okula Karşı İlgi Düzeyi İle İlgili Görüşlerinin 

Dağılımı 

Bu bağlamda öğrencilerin okula karşı ilgilerinin yüksek olmadığı söylenebilir. Yukarıda yer alan 

şekillerdeki (Şekil 101, Şekil 102, Şekil 103, Şekil 104) bulgular da bunu destekler niteliktedir. Çünkü 

yukarıdaki bulgularda öğrencilerin öğrenme isteklerinin ve akademik başarılarının çok da yüksek olmadığı 

belirlenmiştir. Bu durumda bu öğrencilerin okula karşı ilgilerinin de çok yüksek olması beklenemez.  

Öğretmenlerin Öğretme İstekleri 

Şekil 106’da METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin, öğretmenlerin öğretme istekleri ile ilgili 

görüşlerinin dağılımı bulunmaktadır.  
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Şekil 106. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Öğretmenlerin Öğretme İstekleri İle İlgili Görüşlerinin 

Dağılımı 

Şekild 106’da görüldüğü gibi, “öğretmenlerin öğretme isteklerinde” “biraz” ve “büyük ölçüde” 

arttığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde % 34 yöneticilerde % 40’tır. Öğretmenlerin        % 49’u, 

yöneticilerin % 47’si bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin oranı ise 

öğretmenlerde % 17, yöneticilerde % 12’dir. Bu bulgulara göre METEM uygulamasının öğretmenlerin 

öğretme isteklerinde olumlu ya da olumsuz bir değişikliğe yol açmadığı söylenebilir. Çünkü öğretmen ve 

yöneticiler öğretmenlerin öğretme isteklerinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtmişlerdir.  
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Şekil 107’de METEM öğrencilerinin öğretmenlerin öğretme isteklerinin düzeyi ile ilgili görüşlerinin 

dağılımına yer verilmiştir.  

Tam; 1451; 31%

Büyük Ölçüde; 980; 21%
Kısmen; 965; 21%

Çok Az; 624; 14%

Hiç; 584; 13%

 
Şekil 107. METEM Öğrencilerinin Öğretmenlerin Öğretme İsteklerinin Fazlalığı İle İlgili Görüşlerinin 

Dağılımı 

Şekil 107’de görüldüğü gibi “öğretmenlerin öğretme istekleri fazladır” ifadesine “tamamen” ve 

“büyük ölçüde” katılanların oranı % 52, “kısmen” katılanların oranı % 21, “çok az katılan” ve “hiç 

katılmayanların” oranı ise % 27’dir.  

METEM uygulaması öğretmenlerin öğretme isteklerinde herhangi bir değişikliğe yol açmamıştır. 

Ancak öğrenciler öğretmenlerin öğretme isteklerinin fazla olduğuna “tamamen “ve “büyük ölçüde” 

katıldıklarını belirtmişlerdir.  

Öğretmenlerin Kendilerini Geliştirmeleri 

Şekil 108’de öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri ile ilgili METEM yöneticileri ve 

öğretmenlerinin görüşlerinin dağılımı bulunmaktadır. 
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Şekil 108. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Öğretmenlerin Kendilerini Geliştirmeleri İle İlgili 

Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 108’de görüldüğü gibi “öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerinde” “biraz” ve “büyük ölçüde” 

arttığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 39, yöneticilerde % 45’tir. Her iki grubun da % 46’sı 

bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin oranı ise öğretmenlerde % 15, yöneticilerde 

% 9’dur. Öğretmenler ve yöneticiler bu konuda az da olsa olumlu bir gelişme olduğunu belirtmişlerdir. 
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Ancak yine önemli bir kısmı bir değişim olmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir. Aslında öğretmenlerin 

kendilerini geliştirmeleri bu tür uygulamalarla olabilecek bir durum değildir. Önemli olan öğretmenlerin 

kendilerini geliştirme gereksinimi hissetmeleridir.  

Üniversitede Bir Yükseköğretim Programına Yerleşen Öğrenci Sayısı 

Şekil 109’da METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin üniversitede bir yükseköğretim programına 

yerleşen öğrenci sayısı ile ilgili görüşlerinin dağılımı bulunmaktadır. 
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Şekil 109. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Üniversitede Bir Yükseköğretim Programına Yerleşen 

Öğrenci Sayıları İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı  

Şekil 109’da görüldüğü gibi “üniversitede bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenci sayısında” 

“biraz” ve “büyük ölçüde” arttığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 25 yöneticilerde % 33’tür. 

Her iki grubun da % 49’u bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin oranı ise 

öğretmenlerde % 26, yöneticilerde % 18’dir.  

Şekil 110’da METEM öğrencilerinin üniversitede bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenci 

sayısı ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  

Tam; 513; 11%

Büyük Ölçüde; 494; 
11%

Kısmen; 982; 21%

Çok Az; 1206; 26%

Hiç; 1414; 31%

 
Şekil 110. METEM Öğrencilerinin Üniversitede Bir Yükseköğretim Programına Yerleşen Öğrenci Sayıları 

İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 
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Şekil 110’da görüldüğü gibi “üniversitede bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenci sayısı 

fazladır” ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı % 22, “kısmen” katılanların oranı % 21, 

“çok az katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise % 57’dir.  

Şekil 109 ve 110 incelendiğinde, METEM uygulaması sonucunda üniversitede bir yükseköğretim 

programına yerleşen öğrenci sayısında bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Öyle ki öğrenciler de bununla 

ilgili olarak bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenci sayısının fazla olmadığı yönünde görüş 

belirtmişlerdir.  

Mezunların İstihdamı 

Şekil 111’de METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin mezunların istihdamı ile ilgili görüşlerinin 

dağılımı yer almaktadır. 

Şekil 111’de görüldüğü gibi “mezunların istihdamında” “biraz” ve “büyük ölçüde” arttığını 

düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 25 yöneticilerde % 29’dur. Öğretmenlerin     % 57’si, 

yöneticilerin % 60’ı bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin oranı ise öğretmenlerde 

% 17, yöneticilerde % 11’dir. Öğretmen ve yöneticiler METEM uygulamasının mezun olan öğrencilerin 

istihdamında herhangi bir değişmeye yol açmadığını belirtmişlerdir. 
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Şekil 111. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Mezunların İstihdamı İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Öğrencilere Toplumda Duyulan Güven 

Şekil 112’de METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin öğrencilere toplumda duyulan güven ile ilgili 

görüşlerinin dağılımı yer almaktadır. 
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Şekil 112. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Öğrencilere Toplumda Duyulan Güven İle İlgili 

Görüşlerinin Dağılımı  

Şekil 112’de görüldüğü gibi “öğrencilere toplumda duyulan güvenin” “biraz” ve “büyük ölçüde” 

arttığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 24, yöneticilerde % 31’dir. Öğretmenlerin % 57’si, 

yöneticilerin % 54’ü bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin oranı ise öğretmenlerde 

% 20, yöneticilerde % 14’tür. Öğretmen ve yöneticiler toplumda öğrencilere duyulan güven konusunda da 

bir değişim olmadığını belirtmişlerdir.  

Şekil 113’te METEM öğrencilerinin METEM mezunu öğrencilere toplumda güven duyulması ile 

ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  

Tam; 858; 19%

Büyük Ölçüde; 744; 
16%

Kısmen; 1061; 23%

Çok Az; 937; 20%

Hiç; 1014; 22%

Şekil 
113. METEM Mezunu Öğrencilere Toplumda Güven Duyulması İle İlgili METEM 

Öğrencilerinin Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 113’te görüldüğü gibi “METEM mezunu öğrencilere toplumda güven duyulmaktadır” 

ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı % 35, “kısmen” katılanların oranı % 23, “çok az 

katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise % 42’dir. 
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Öğretmen ve yöneticiler toplumda öğrencilere duyulan güven ile ilgili olarak bir değişim olmadığını 

belirtmişlerdi. Öğrenciler de büyük oranda kendilerine güven duyulmadığını belirtmişlerdir.  

Öğrencilerin Meslekî Eğitim Alanında Yetiştirilmesi  

Şekil 114’te, METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin, öğrencilerin mesleki eğitim alanında 

yetiştirilmesi ile ilgili görüşlerinin dağılımı yer almaktadır. 
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Şekil 114. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Öğrencilerin Mesleki Eğitim Alanında Yetiştirilmesi İle 

İlgili Görüşlerinin Dağılımı  

Şekil 114’te görüldüğü gibi “öğrencilerin mesleki eğitim alanında yetiştirilmesinde” “biraz” ve 

“büyük ölçüde” arttığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 36, yöneticilerde % 43’tür. 

Öğretmenlerin % 52’si, yöneticilerin % 50’si bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını 

düşünenlerin oranı ise öğretmenlerde % 12, yöneticilerde % 8’dir. Şekil 115’te, öğrencilerin mesleki eğitim 

alanında yeterli düzeyde yetiştirilmesi ile ilgili METEM öğrencilerinin görüşlerinin dağılımı yer almaktadır. 

Tam; 763; 17%

Büyük Ölçüde; 924; 20%

Kısmen; 1244; 27%

Çok Az; 905; 20%

Hiç; 757; 16%

 
Şekil 115. METEM Öğrencilerinin, Öğrencilerin Mesleki Eğitim Alanında Yeterli Düzeyde Yetiştirilmesi İle 

İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 115’te görüldüğü gibi “öğrenciler mesleki eğitim alanında yeterli düzeyde yetiştirilmektedir” 

ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı % 37, “kısmen” katılanların oranı % 27, “çok az 

katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise % 36’dır. 
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Şekil 114 ve Şekil 115’te de görüldüğü gibi öğretmen ve yöneticiler öğrencilerin mesleki eğitim 

alanında yetiştirilmelerinde bir değişim olmadığını belirtmişlerdir. Öğrenciler de mesleki eğitim alanında 

yeterli düzeyde yetişmediklerini belirtmişlerdir.  

METEM öğrencilerinin mesleki eğitim alanında yetişmeleri ile ilgili olarak METEM yöneticilerine 

uygulanan anketlerdeki açık uçlu soruların içerik analizinden elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir. 

METEM’lerin öğrencileri mesleki eğitim alanında yetiştirmeleri ile ilgili yönetici görüşlerini değişim, 

başarı, program, eğitim türü, mesleklere ilgi, donanım araç-gereç ve okul-sanayi iş birliği boyutları altında 

toplamak olanaklıdır. 

Tablo 31 

METEM Yöneticilerinin, Öğrencilerin Mesleki Eğitim Alanında Yetiştirilmeleri İle İlgili Görüşleri 
(Açık Uçlu Soru İçerik Analizi Sonuçları) 

Ana Kategoriler Toplam Görüş 
Başarı 20 
Eğitim türü 11 
Değişim 10 
Donanım araç-gereç  5 
Program 4 
Mesleklere ilgi 2 
Okul-sanayi iş birliği  1 

Başarı boyutunda yöneticiler METEM’lerin öğrencileri mesleki eğitim alanında yetiştirmeleri 

konusunda başarılı (13 görüş) bulurken bazıları ise istenen düzeyde başarının sağlanamadığını (7) ifade 

etmektedirler. Ayrıca bir kısım yöneticiler METEM uygulaması ile birlikte öğrencileri meslekî eğitim 

alanında yetiştirmeleri konusunda fazla bir değişmenin olmadığını söylemektedirler.  

Eğitim türü konusunda ise yöneticiler, örgün (EML, KML, TML) ve yaygın eğitim programının 

(MEM) birbirinden farklı olduğunu, yaygın eğitim öğrencilerinin kendilerini öğrenci olarak görmedikleri 

ancak aynı ortamı paylaşmadan dolayı örgün eğitimden olumlu yönde etkilendiklerini belirtmektedir. 

Yöneticiler, bazı öğrencilerin kendi okullarında bulamadıkları donanım ve araç-gereçlere ulaşma olanağı 

bulduklarını ve örgün eğitimde başarılı olamayan öğrencilerin yaygın eğitime devamlarının kolaylaştığını 

ifade etmektedirler.  

Program boyutunda ise yöneticiler, eğitim programlarının yörenin eğitim gereksinimlerine cevap 

veremediği ve öğrencilerin diğer mesleklere karşı ilgilerinin arttığı yönünde görüş belirtmişlerdir. 

Yukarıda yer alan bulgular değerlendirildiğinde METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin yarısının, 

öğrencilerin mesleki eğitim alanında yetiştirilmeleri konusunda “bir değişme olmadığını düşündükleri” 

görülmektedir. Ancak yapılan içerik analizi sonuçlarına göre yöneticiler, öğrencilerin meslekî eğitim 

alanında yetiştirilmesi konusunda METEM’leri başarılı bulmaktadır. Ancak önemli bir kısım da bunun 

istenen düzeyde olmadığını belirtmiştir. Öğrenciler ise mesleki eğitim alanında yetiştirilmeleri ile ilgili 

olarak farklı görüşlere sahiptirler. Ancak öğrenciler tam olarak mesleki eğitim alanında yetiştirildiklerini 

düşünmemektedir.  
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Şekil 116’da METEM yönetici ve öğretmenlerinin öğrencilere iş deneyimi kazandırmak için eğitim 

süreci içerisinde üretim yapılması ile ilgili görüşlerinin dağılımı yer almaktadır. 
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Şekil 116. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin, Öğrencilere İş Deneyimi Kazandırmak İçin Eğitim 

Süreci İçerisinde Üretim Yapılması İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 116’da görüldüğü gibi “öğrencilere iş deneyimi kazandırmak için eğitim süreci içerisinde 

üretim yapılması” ile ilgili “biraz arttı” ve “büyük ölçüde” arttığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde 

yaklaşık % 36, yöneticilerde % 44’tür. Her iki grubun % 49’u bir değişme olmadığını düşünmektedir. 

Azaldığını düşünenlerin oranı ise öğretmenlerde % 15, yöneticilerde       % 8’dir. Bu bulgulara göre METEM 

yöneticileri ve öğretmenleri öğrencilere iş deneyimi kazandırmak için eğitim süreci içerisinde üretim 

yapılması ile ilgili bir değişim olmadığı yönünde görüş belirtmişlerdir.  

Şekil 117’de METEM öğrencilerinin, öğrencilere iş deneyimi kazandırılması için eğitim süreci 

içerisinde üretim yapılması ile ilgili görüşlerinin dağılımı yer almaktadır. 

Şekil 117’de görüldüğü gibi “öğrencilere iş deneyimi kazandırılması için eğitim süreci içerisinde 

üretim yapmaktadır” ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı % 39, “kısmen” katılanların 

oranı % 27, “çok az katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise % 34’tür. Öğrencilere iş deneyimi 

kazandırılması için eğitim süreci içerisinde üretim yapılması ile ilgili olarak öğrenciler de yetersiz olduğu 

yönünde görüş belirtmişlerdir. Yukarıda öğretmen ve yöneticiler değişme olmadığı yönünde görüş 

belirttiklerine göre bu yetersiz durumun devam ettiği söylenebilir.  
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Tam; 958; 21%

Büyük Ölçüde; 829; 
18%

Kısmen; 1207; 27%

Çok Az; 832; 18%

Hiç; 756; 16%

Şekil 
117. METEM Öğrencilerinin, Öğrencilere İş Deneyimi Kazandırılması İçin Eğitim Süreci 

İçerisinde Üretim Yapılması İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

METEM’lerin Sanayinin İstediği Nitelikte Eleman Yetiştirmesi 

Araştırma gruplarından iş yeri sahiplerinin METEM’lerin sanayinin istediği nitelikte eleman 

yetiştirme durumu ile ilgili görüşlerinin dağılımı Tablo 32’de yer almaktadır. 

 

 

Tablo 32 

İşyeri Sahiplerinin METEM’lerin Sanayinin İstediği Nitelikte Eleman Yetiştirme 
Durumu İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

İfadeler Görüş Sayısı 
Hayır / Çok fazla değil. Çünkü; 13 
 Verilen eğitim yetersiz 4 
 Beceri eksiklikleri var 3 
 Teknolojinin gerisinde kalıyorlar 2 
 Fazla uygulama yapmıyorlar 1 
 Öğretmen eksikliği var 1 
 Altyapı yetersiz 1 
 Öğrenci niteliği düşük 1 
Evet / Yetiştirebiliyorlar 10 
Öğrenciye göre değişiyor 1 

Tablo 32’de görüldüğü gibi görüşme yapılan iş yeri sahiplerinin önemli bir kısmı METEM’lerin 

sanayinin istediği nitelikte eleman yetiştiremediğini (13) belirtmiştir. İşyeri sahipleri buna gerekçe olarak en 

çok “verilen eğitimin yetersiz” (4) olduğunu, “beceri eksiklikleri olduğunu” (3) ve “teknolojinin gerisinde 

olduklarını” (2) belirtmişlerdir. Bu soruya “evet” cevabını (10) verenler de vardır. Ayrıca “öğrenciye göre 

değişir” (1) cevabı da verilmiştir.   
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Bu soru ile ilgili olarak olumsuz cevap veren bir iş yeri sahibinin görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.  

“…Çok fazla değil, çünkü oradaki eğitim yetersizdir. Verilen eğitim ile buradaki işleri yürütmek zor 

oluyor. Çünkü beceri yönünden bir eksiklik var…” 

Bu soru ile ilgili olarak görüş belirten iş yeri sahiplerinden biri görüşlerini aşağıdaki gibi ifade 

etmiştir.  

“Ben zaman zaman öğrencilerin ders kitaplarına bakıyorum ama teknolojiye yetişmemiş olduklarını, 

eskiden devam ediyorlar gibi geldi. Dolayısıyla bilginin sürekli olarak güncellenmesi lazım, eskimiş 

bilgilerle gelen öğrenciler nitelikli değiller. Öğrencinin kendisini geliştirmesi lazım.” 

İşyerlerinin İstediği Nitelikte Öğrenci Yetiştirebilmeleri İçin METEM’lerde Yapılması Gerekenler 

İşyeri sahiplerine METEM’lerde işyerlerinin istediği nitelikte öğrenci yetiştirebilmeleri için neler 

yapılması gerektiği de sorulmuştur. Bununla ilgili olarak iş yeri sahiplerinin verdikleri cevapları yönetim ile 

ilgili öneriler, eğitim süreci ile ilgili öneriler ve fiziksel altyapı ile ilgili öneriler boyutları olmak üzere üç 

başlık altında toplamak olanaklıdır. İşyeri sahiplerinin yukarıdaki boyutlarda verdikleri cevapların dağılımı 

Tablo 33’te yer almaktadır.  

Tablo 33 

İşyeri Sahiplerinin METEM’lerde İşyerlerinin İstediği Nitelikte Öğrenci Yetiştirebilmeleri İçin 
Neler Yapılması Gerektiği İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

İfadeler  Görüş Sayısı 
Yönetim ile ilgili öneriler. 11 
Eğitim süreci ile ilgili öneriler. 7 
Fiziksel altyapı ile ilgili öneriler. 6 

Tablo 33’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan iş yeri sahipleri, METEM’lerin işyerlerinin istediği 

nitelikte eleman yetiştirebilmeleri için öncelikle “yönetim ile ilgili” (11) öneriler getirmişlerdir. Daha sonra 

ise sırası ile “eğitim süreci ile ilgili öneriler” (7) ve “fiziksel altyapı ile ilgili öneriler” (6) gelmektedir. İşyeri 

sahiplerinin bu alt boyutlarda ifade ettikleri görüşler ise aşağıda yer almaktadır. 

Yönetim ile ilgili öneriler boyutunda, sanayideki usta öğreticilerden yararlanılmalıdır, öğretmen 

eksiklikleri giderilmelidir, okul ile sanayi arasındaki iş birliği güçlü olmalıdır, öğrencilere yaptırım olmalıdır, 

üniversiteye girişte meslek liselerine ek avantajlar sağlanmalıdır, daha fazla program olmalıdır gibi ifadeler 

yer almaktadır.  

Eğitim süreci ile ilgili öneriler boyutunda, atölye saatleri artırılmalıdır, güncel gelişmeleri yansıtan 

dersler konulmalıdır, uygulama ile pratik birleştirilmelidir gibi ifadeler yer almaktadır.  

Fiziksel altyapı ile ilgili öneriler boyutunda ise, araç-gereç ve malzeme eksiklileri giderilmelidir ve 

okullardaki teknoloji altyapısı iyileştirilmeli gibi ifadeler yer almaktadır.  

METEM’lerin işyerlerinin istediği nitelikte eleman yetiştirebilmeleri ile ilgili olarak öneride bulunan 

bir iş yeri sahibinin görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.  
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“Mesleki eğitim saatlerinin, atölye saatlerinin çoğaltılması lazım. Öğrencilerin becerilerinin daha 

fazla gelişmesi lazım. Yoksa oradaki makine eksikliği falan değil. Benim tahminim iş saatlerinin daha az 

olduğu yönündedir.”  

Başka bir iş yeri sahibi ise teknolojik gelişmeler ile ilgili bir öneri getirmiş ve bu görüşünü şöyle 

belirtmiştir: 

“Bence daha farklı dersler konulmalıdır. Günümüz piyasasına okullar niye ayak uyduramıyor. 

Devamlı teknoloji değişiyor. Oradaki müfredatlar farklı. Bence daha farklı dersler konulup, usta 

öğreticilerden (esnaflardan) oraya eğitimci olarak yararlanılması gerekiyor. Bu usta öğreticilerin 

öğrencilere toplu halde bilgi aktarımı yapmaları gerekir. Yani bu şekilde olursa daha verimli olur.” 

Başka bir iş yeri sahibi ise verilen eğitimdeki yetersizliğe vurgu yaparak bu görüşünü aşağıdaki öneri 

ile tamamlamıştır: 

“…Öğretmenlerin öğrencilere, malzeme zarar görecek diye eğitim vermezlik yapmaması lazım.  

Öğrenci malzemeleri kırsa da o bilgiyi öğrenmelidir… Öğrenciler arasında daha makine başına gelmeyen 

öğrenciler var. Ama bunların yaparak öğrenmesi gerekir.” 

Beceri Eğitimi İçin Gelen Öğrencilerle İlgili Olarak Karşılaşılan Sorunlar 

İşyeri sahiplerine beceri eğitimi için gelen öğrencilerle ilgili olarak herhangi bir sorun ile karşılaşıp 

karşılaşmadıkları da sorulmuştur. İşyeri sahiplerinin bu soruya verdikleri cevapların dağılımı Tablo 34’de yer 

almaktadır. 

Tablo 34 

İşyeri Sahiplerinin İşyerlerine Beceri Eğitimi İçin Gelen Öğrencilerle İlgili Olarak Herhangi Bir 
 Sorun İle Karşılaşıp Karşılaşmadıkları İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

İfadeler  Görüş Sayısı 
Bilgi ve beceri yönünden eksiklikleri var 9 
Hiçbir sorun yaşamadık 9 
Devamsızlık 2 
Bazen ufak tefek sorunlar çıkıyor 6 

Tablo 34’de görüldüğü gibi iş yeri sahipleri beceri eğitimi için gelen öğrencilerin bilgi ve beceri 

yönünden eksiklikleri” (9) olduğunu, “hiçbir sorun yaşamadıklarını” (9), “devamsızlık sorunu” olduğunu (2) 

ve bazen ufak tefek sorunlar çıktığını” (6) belirtmişlerdir.  

Bu soru ile ilgili olarak bir iş yeri sahibinin görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.  

“…Beceri yönünden bir eksiklik var. Bunun dışında bazıları uyumsuz olabiliyorlar. Sanayiyi küçük 

görüyorlar. Çünkü ben öğrenciyim, ben okumaya geldim, ben burada niye sanayiye geldim, ben 

okuyacaksam sanayide ne işim var diye. Hatta bir kısmı da sanayiyi küçümsüyorlar. Öğrenciler sanat ile 

okul arasında uyum sağlayamıyorlar.”  

Şekil 118’de METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin METEM uygulamasına geçildikten sonra okul-

sanayi iş birliğinin durumu ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  
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Şekil 118. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin METEM Uygulamasına Geçildikten Sonra Sanayi-Okul 

İşbirliğinin Durumu İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı  

Şekil 118’de görüldüğü gibi “METEM uygulamasına geçildikten sonra okul-sanayi iş birliğinde” 

“biraz” ve “büyük ölçüde” arttığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 40, yöneticilerde % 43’tür. 

Öğretmenlerin % 47’si, yöneticilerin % 48’i  bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin 

oranı ise öğretmenlerde % 15, yöneticilerde % 9’dur. Öğretmenler ve yöneticiler METEM uygulaması ile 

birlikte okul sanayi iş birliğinde herhangi bir değişim olmadığı yönünde görüş belirtmişlerdir.  

Eğitimin Çalışma Yaşamı İle Bağlantısı 

Şekil 119’da METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin eğitimin çalışma yaşamı ile bağlantısına 

ilişkin görüşlerinin dağılımı yer almaktadır.  

Şekil 119’da görüldüğü gibi, “eğitimin çalışma yaşamı ile bağlantısında” “biraz” ve “büyük ölçüde” 

arttığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 39, yöneticilerde % 47’dir. Öğretmenlerin % 49’u, 

yöneticilerin % 47’si bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin oranı ise 

öğretmenlerde % 12, yöneticilerde % 6’dır. 
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Şekil 119. METEM Yönetici ve Öğretmenlerinin Eğitimin Çalışma Yaşamı İle Bağlantısına İlişkin 

Görüşlerinin Dağılımı 
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3. 3. 3. İlgili Grupların METEM’lere İlişkin Beklenti ve Gereksinimleri  

Bu kısımda araştırma kapsamındaki ilgili grupların METEM’lere ilişkin beklenti ve 

gereksinimlerinin neler olduğu saptanmaya çalışılmıştır.   

Şekil 120’de METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin METEM’lerin çevredeki kuruluşların istediği 

nitelikte eleman yetiştirmesi ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  
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Şekil 120. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin METEM’lerin Çevredeki Kuruluşların İstediği Nitelikte 

Eleman Yetiştirmesi İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 120’de görüldüğü gibi, “METEM’lerin çevredeki kuruluşların istediği nitelikte eleman 

yetiştirmesinde” “biraz” ve “büyük ölçüde” arttığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 35, 

yöneticilerde % 36’dır. Öğretmenlerin % 51’i, yöneticilerin % 58’i bir değişme olmadığını düşünmektedir. 

Azaldığını düşünenlerin oranı ise öğretmenlerde % 14, yöneticilerde    % 6’dır. METEM yöneticileri ve 

öğretmenleri, yukarıda sanayi ile iş birliğinde bir değişim olmadığı yönünde görüş belirttikleri gibi çevredeki 

kuruluşların istediği nitelikte eleman yetiştirilmesi konusunda da bir değişiklik olmadığını belirtmişlerdir.  

Şekil 121’de METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin METEM’lerin ara kademe işgücü açığının 

giderilmesine katkısı ile ilgili görüşlerinin dağılımı bulunmaktadır. 
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Şekil 121. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin METEM’lerin Ara Kademe İşgücü Açığının 

Giderilmesine Katkısı İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 121’de görüldüğü gibi “METEM’lerin ara kademe işgücü açığının giderilmesine katkısının” 

“biraz” ve “büyük ölçüde” arttığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 37, yöneticilerde % 41’dir. 

Öğretmenlerin ve yöneticilerin % 51’i  bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin oranı 

ise öğretmenlerde % 11, yöneticilerde % 7’dir. Bu bulgulardan da METEM yöneticileri ve öğretmenleri, 

METEM’lerin ara kademe işgücü açığının giderilmesine katkısında da bir değişme olmadığını 

belirtmişlerdir. Aslında bu sadece METEM’lerin değil bütün meslek liselerinin öncelikli problemidir.  

METEM’ler İle Sanayi Arasındaki İşbirliği 

Araştırma gruplarından METEM yöneticilerinin METEM’ler ile sanayi arasındaki iş birliğini nasıl 

değerlendirdiklerine ilişkin bilgi ve görüşleri incelendiğinde görüşme yapılan METEM yöneticilerinin büyük 

bir çoğunluğu METEM’ler ile sanayi arasındaki iş birliğinin iyi (11) olduğunu belirtmişlerdir. Bu görüşü 

sırası ile, METEM uygulamasına geçişin sanayi ile ilişkileri değiştirmediği (8), ilçenin küçük olmasından ya 

da sanayi kuruluşlarının sayısının yetersiz olmasından dolayı sanayi ile ilişki kurulamadığı (7), METEM’ler 

ile sanayi arasındaki iş birliğinin “zayıf” (3) olduğu ve  METEM olduktan sonra sanayi ile ilişkilerinin 

geliştiği (2) görüşleri izlemektedir.   

METEM’ler ile sanayi arasındaki iş birliğinin şu anda iyi olduğunu METEM olduktan sonra bir 

takım gelişmeler olduğunu belirten bir okul yöneticisi görüşlerini aşağıdaki gibi ifade etmiştir.  

“…Ustalarla diyalogumuz arttı. Çünkü mesleki eğitim ağırlıklı çırak, kalfa uygulaması şeklinde 

olduğundan onların okula bağlılıkları daha fazla gerçekleşir hale geldi. Kurslarla bu uygulamaları 

destekledik. Ustalık kursları olsun usta öğretici kursları olsun bunlar artı olumlu gelişmeler oldu…” 

Araştırma gruplarından İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin METEM’ler ile sanayi 

arasındaki iş birliğini nasıl değerlendirdiklerine ilişkin bilgi ve görüşleri incelendiğinde görüşme yapılan İlçe 

Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin büyük bir çoğunluğu METEM’ler ile sanayi arasındaki iş 

birliğinin iyi (12) olduğunu belirtmiştir. Ayrıca ilçenin küçük olmasından ya da sanayi kuruluşlarının 

sayısının yetersiz olmasından dolayı sanayi ile ilişki kurulamaması da (6) söz konusudur.  Görüşme yapılan 

İlçe Millî Eğitim Müdürlerinden birisi stajlar ile ilgili olarak şu görüşleri ileri sürmüştür: 
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 “…ilçemizde sanayi kuruluşu ya da işletme olmadığı için öğrenciler küçük işyerlerine staj için 

gitmektedir. Bilgisayar öğrencisi okulda bilgisayar kullanmayı öğreniyor ama stajını bilgisayar tamircisinde 

yapıyor, bu bir eksikliktir. Esas onun yaptığı iş daha çok yazılım, program vb. şeyle tamir ile alakası yok. 

Küçük yerlerde bilgisayar öğrencileri tamircilerin yanında staj yapıyorlar. Bu da küçük yerlerin bir 

dezavantajıdır diye düşünüyorum.  Küçük yerlerde METEM ile sanayi arasındaki iş birliği geliştirilmelidir. 

Aslında bu bizim de eksikliğimiz değil. Ama gelişmemişliğin bir eksikliğidir.” 

Araştırma gruplarından öğrenci velilerinin METEM’ler ile sanayi arasındaki iş birliğini nasıl 

değerlendirdiklerine ilişkin bilgi ve görüşleri incelendiğinde görüşme yapılan öğrenci velilerinin büyük bir 

çoğunluğu METEM’ler ile sanayi arasındaki iş birliğinin iyi (32) olduğunu belirtmiştir. Ayrıca ilçenin küçük 

olmasından ya da sanayi kuruluşlarının sayısının yetersiz olmasından dolayı sanayi ile ilişki kurulamaması 

da (17) söz konusudur.  Araştırmaya katılan velilerden ilişkilerin zayıf olduğunu belirtenler (3), bilgisi 

olmadığını belirtenler (2) ve staj uygulamasına karşı olduğunu (2) belirtenler de vardır. Staj uygulamasına 

karşı olduğunu belirten veliler aşağıdaki görüşleri ileri sürmüştür:  

“Çocukların staja gitmesine karşıyım. Çünkü staj için gittikleri yerlerde çocuklara, ayak işleri 

yaptırılıyor. Aslında stajlar çocukların becerilerinin gelişmesi için yapılmalı. Bu yüzden ben çocukların 

staja gitmelerine karşıyım.” 

Araştırma gruplarından iş yeri sahiplerinin METEM’ler ile sanayi arasındaki iş birliğini nasıl 

değerlendirdiklerine ilişkin bilgi ve görüşleri incelendiğinde görüşme yapılan iş yeri sahiplerinin büyük bir 

çoğunluğu METEM’ler ile sanayi arasındaki iş birliğinin iyi (19) olduğunu belirtmiştir. Ayrıca ilçenin küçük 

olmasından ya da sanayi kuruluşlarının sayısının yetersiz olmasından dolayı sanayi ile ilişki kurulamaması 

da (2) söz konusudur.  Araştırmaya katılan iş yeri sahiplerinden ilişkilerin zayıf olduğunu belirtenler (3) ve 

geliştirilmesi gerektiğini (2) belirtenler de vardır.  

Şekil 122’de METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin toplumun METEM’lerden olan beklentileri  ile 

ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir. 
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Şekil 122. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Toplumun METEM’lerden Olan Beklentileri İle İlgili 

Görüşlerinin Dağılımı 
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Şekil 122’de görüldüğü gibi, “toplumun METEM’lerden olan beklentilerinin” “biraz” ve “büyük 

ölçüde” arttığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 43, yöneticilerde % 43’tür. Her iki grubun da 

% 42’si bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin oranı ise öğretmenlerde % 16, 

yöneticilerde % 15’tir. Yukarıda yer alan bir çok soruda herhangi bir değişim olmadığı yönünde görüş 

belirtilmesinde rağmen öğretmen ve yöneticiler az da olsa toplumun METEM’lerden olan beklentilerinde 

artış olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir.  

Şekil 123’te METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin METEM uygulamasıyla birlikte mesleki ve 

teknik eğitime olan ilgi ile ilgili görüşlerinin dağılımı bulunmaktadır. 

Şekil 123’te görüldüğü gibi “METEM uygulaması ile birlikte mesleki ve teknik eğitime olan ilginin” 

“biraz” ve “büyük ölçüde” arttığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 38, yöneticilerde % 42’dir. 

Öğretmenlerin % 45’i, yöneticilerin % 42’si  bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin 

oranı ise öğretmenlerde % 18, yöneticilerde % 16’dır. Yukarıda toplumun METEM’lerden beklentilerinin 

biraz artmasına paralel olarak, öğretmenler ve yöneticiler METEM uygulaması ile birlikte mesleki ve teknik 

eğitime olan ilginin de biraz arttığını belirtmişlerdir.   
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Şekil 123. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin METEM Uygulaması İle Birlikte Mesleki ve Teknik 

Eğitime Olan İlgideki Değişime Ait Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 124’te METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin METEM’lerin etkinliklerine velilerin katılımı 

ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  
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Şekil 124. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin METEM’lerin Etkinliklerine Velilerin Katılımı İle İlgili 
Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 124’de görüldüğü gibi “METEM’lerin etkinliklerine velilerin katılımında” “biraz” ve “büyük 

ölçüde” arttığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 21, yöneticilerde % 33’tür. Öğretmenlerin % 

57’si, yöneticilerin % 49’u bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin oranı ise 

öğretmenlerde % 23, yöneticilerde % 18’dir. 

Öğretmenler ve yöneticiler toplumun mesleki ve teknik eğitime olan ilgisinde artma olduğunu 

belirtmelerine rağmen velilerin okula olan ilgisinin aynı kaldığı yönünde görüş belirtmişlerdir. Görüşme 

yapılan bir çok okul yöneticisi velilerin okula, öğrencilerine olan ilgisizliğinden yakınmaktadır. Bu 

Türkiye’nin genel bir sorunudur.  

Şekil 125’te METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin velilerin, METEM yönetiminin talep ettiği 

konularda desteği ile ilgili görüşlerinin dağılımı yer almaktadır.  
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Şekil 125. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Velilerin, METEM Yönetiminin Talep Ettiği Konularda 

Desteği İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 125’te görüldüğü gibi “velilerin, METEM yönetiminin talep ettiği konularda desteğinin” 

“biraz” ve “büyük ölçüde” arttığını belirtenlerin oranı öğretmenlerde % 21, yöneticilerde % 29’dur. 

Öğretmenlerin % 59’u, yöneticilerin % 56’sı bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin 

oranı ise öğretmenlerde % 21, yöneticilerde % 14’tür. Yukarıdaki görüşlere paralel olarak öğretmenler ve 

yöneticiler velilerin, METEM yönetiminin talep ettiği konularda desteği ile ilgili bir değişme olmadığı 

yönünde görüş belirtmişlerdir.  

Şekil 126’da METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin veli şikâyetleri ile ilgili görüşlerinin dağılımı 

bulunmaktadır.  

Şekil 126’da görüldüğü gibi “veli şikâyetlerinde” “biraz” ve “büyük ölçüde” arttığını düşünenlerin 

oranı öğretmenlerde yaklaşık % 22, yöneticilerde % 21’dir. Öğretmenlerin % 54’ü, yöneticilerin % 52’si bir 

değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin oranı ise öğretmenlerde % 24, yöneticilerde % 

27’dir. Buna göre veli şikayetlerinde de bir değişme olmadığı söylenebilir.  
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Şekil 126. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Veli Şikâyetleri İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 127’de METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin METEM uygulaması ile birlikte yöneticilerin 

görev ve sorumlulukları ile ilgili görüşlerinin dağılımı yer almaktadır.  

büyük
ölçüde arttı

biraz arttıaynı kaldıbiraz azaldıbüyük
ölçüde...

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

54
%

29
%

14
%

3%
0%

25
%

42
%

27
%

4%
2%

yonetici
ogretmen
ünvan

 
Şekil 127. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin METEM Uygulaması İle Birlikte Yöneticilerin Görev 

ve Sorumlulukları İle İlgili Görüşlerinin Dağılım 

Şekil 127’de görüldüğü gibi “METEM uygulaması ile birlikte yöneticilerin görev ve sorumlulukları” 

konusunda “biraz” ve “büyük ölçüde” arttığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde % 67, yöneticilerde % 

83’tür. Öğretmenlerin % 27’si, yöneticilerin % 14’ü bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını 

düşünenlerin oranı ise öğretmenlerde % 6, yöneticilerde % 4’tür. 

Yukarıda da görüldüğü gibi öğretmenlerin ve yöneticilerin büyük bir kısmı METEM uygulaması ile 

birlikte yöneticilerin görev ve sorumluluklarında artış olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Görüşme 

yapılan okul yöneticileri daha önce iki ya da üç okul müdürünün yaptığı işleri artık bir okul yöneticisinin 

yaptığını ve bunun da görev ve sorumlulukları hatta işyükünü attırdığını belirtmişlerdir.  

Şekil 128’de METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin METEM uygulaması ile birlikte yatılılık 

gereksinimi ile ilgili görüşlerinin dağılıma yer verilmiştir. 
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Şekil 128. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin METEM Uygulaması İle Birlikte Yatılılık Gereksinimi 

İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 
Şekil 128’de görüldüğü gibi “METEM uygulaması ile birlikte yatılılık gereksiniminde” “biraz” ve 

“büyük ölçüde” arttığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 47 yöneticilerde % 52’dir. 

Öğretmenlerin % 44’ü, yöneticilerin % 43’ü bir değişme olmadığını düşünmektedir. Azaldığını düşünenlerin 

oranı ise öğretmenlerde % 9, yöneticilerde % 5’tir. Yöneticilerin ve öğretmenlerin önemli bir kısmı METEM 

uygulaması ile birlikte yatılılık gereksiniminin arttığı yönünde görüş belirtmişlerdir.  

Şekil 129’da METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin METEM uygulaması ile birlikte düzenlenen 

sosyal ve kültürel faaliyetlerin sayısına ilişkin görüşlerinin dağılımı yer almaktadır.  

Şekil 129’da görüldüğü gibi “METEM uygulaması ile birlikte düzenlenen sosyal ve kültürel 

faaliyetlerin sayısında” “biraz” ve “büyük ölçüde” arttığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 42, 

yöneticilerde % 55’tir. Öğretmenlerin % 44’ü, yöneticilerin % 35’i bir değişme olmadığını düşünmektedir. 

Azaldığını düşünenlerin oranı ise öğretmenlerde % 14, yöneticilerde % 11’dir. Bir okulun öğrenci sayısının 

daha fazla olması, okul binasının daha büyük olması ve donanımının elverişli olması, öğrencilerin sosyal ve 

kültürel etkinliklerinin sayısının artmasını sağlamaktadır.  
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Şekil 129. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin METEM Uygulaması İle Birlikte Düzenlenen Sosyal ve 

Kültürel Faaliyetlerin Sayısına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

3. 3. 4. İlgili Grupların Gereksinim ve Beklentilerinin Karşılanmasına İlişkin Önerileri 
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Bu başlık altında “METEM’lerle İlgili Diğer Görüş ya da Önerilere”, “Meslek Liselerinin Tek Çatı 

Altında Birleştirilmesi İle İlgili Önerilere” ve “METEM Uygulamasının Başarıya Ulaşması İçin Yapılması 

Gerekenler” ile ilgili önerilere yer verilmiştir.  

METEM’lerle İlgili Diğer Görüş ya da Öneriler 

Araştırma gruplarından METEM yöneticilerinin METEM’ler ile ilgili diğer görüş ve önerileri 

incelendiğinde bu görüş ve önerileri “görüşler” ve “öneriler” olarak iki başlık altında toplamak olanaklıdır. 

Katılımcılar bu soruya 15 öneri ve 4 görüş ile katkı getirmişlerdir. METEM yöneticilerinin öneriler ve 

görüşler alt boyutlarda belirttikleri ifadeler aşağıda verilmiştir. 

Görüşler boyutunda yöneticiler tarafından ifade edilen görüşlere, METEM’lerin küçük yerlerde 

olması başkalarının gözünde statüsünü düşürüyor, METEM uygulamasını plânlı programlı olması koşulu ile 

destekliyoruz, öğrenci sayısının düşmesinin önüne geçilmelidir, mesleki eğitim iyi yönde gelişmiştir gibi 

ifadeler örnek olarak verilebilir.  

Öneriler boyutunda birleştirilen her okul için bir müdür yardımcısı norm kadrosu verilmelidir, genel 

müdürlükler birleştirilmelidir, METEM küçük yerlerde devam etmelidir, okul tipi örgün eğitim kurumları 

gibi belirlenmelidir, önce fizikî altyapı hazırlanmalı daha sonra METEM uygulamasına geçilmelidir, 

METEM uygulaması Türkiye geneline yayılmalıdır, öğrencilerin talep ettiği programlar açılmalıdır, 

okullarda, eğitimden sorumlu ve mâli işlerden sorumlu olmak üzere iki yönetici olmalıdır, okul yöneticileri 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile rahatlıkla görüşülebilmelidir gibi ifadeler yer almaktadır.  

Yöneticilerin açık uçlu sorularından elde edilen bulguların METEM’lerle ilgili diğer görüş ve 

önerilerini; METEM ile ilgili öneriler, Merkez Örgütü, Yaygın Eğitim, METEM Yönetimi, Personel, Eski 

Hâline Dönüştürme, Hizmetiçi Eğitim, İlgililerin Görüşünün Alınması, Pansiyon ve Eğitim Programı  

boyutları altında incelenebilir. 

Tablo 35 
METEM Yöneticilerinin METEM Uygulaması İle İlgili Diğer Görüş ve Önerileri  

(Açık Uçlu Soru İçerik Analizi Sonuçları) 

Ana Kategoriler Görüş Sayısı 
METEM ile İlgili Öneriler  20 
Merkez Örgütü (Bakanlık Düzeyinde) 17 
Yaygın Eğitim 14 
METEM Yönetimi 14 
Personel 8 
Eski Haline Dönüşme 8 
Hizmetiçi Eğitim 7 
İlgililerin Görüşünün Alınması 7 
Pansiyon 5 
Eğitim Programı 3 

Tablo 35’de verilen boyutlara ilişkin görüşler incelendiğinde,  yöneticiler METEM ile ilgili öneriler 

ile ilgili olarak, METEM’lerin büyük yerleşim yerlerinde yerleşke (kampus) şeklinde, bina ve atölyelerin 

gereksinime cevap verecek şekilde tek çatı altında birleşmelerinin sağlanması, okul adında mutlaka “Lise” 
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sözcüğünün geçmesini, mevcut haliyle METEM adının öğrenciler ve veliler üzerinde olumsuzluklar 

yarattığını ifade etmektedirler. Hatta yöneticiler, mesleki eğitime olan talebi artırmak için bu okulların genel 

liselere göre avantajlı duruma getirilmesi ve meslek liselerine sınavla öğrenci almanın tekrar gündeme 

getirilmesi yönünde görüş belirtmektedirler. 

Yöneticiler, Merkez Örgütü (Bakanlık düzeyi) ile ilgili olarak, mesleki ve teknik öğretim genel 

müdürlüklerinin de bir çatı altında birleştirilmesi gerektiği, imam hatip liseleri dâhil bütün meslek liselerinin 

ve halk eğitim merkezlerinin tek çatı altında birleştirilmesi ve mevzuatın basitleştirilmesi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

Yöneticilerin eğitim türü ile ilgili görüşleri arasında bir grup yönetici (9 yönetici) mesleki eğitim 

merkezlerinin örgün eğitimden ayrı tutulmasını, diğer bir grup yönetici (3 yönetici) ise halk eğitim 

merkezlerinin de METEM çatısı altına alınmasını saymak olanaklıdır.  

METEM yönetimi ile ilgili görüşlere bakıldığında, METEM müdürlerinin özellikle teknik 

öğretmenler arasından Bakanlıkça seçilerek atanması gerektiği, müdür yardımcısı sayılarının artırılması (tek 

bir çatı altında birleşmenin sağlanamaması durumunda), her bir bölüm için norm kadro açılması ve bir 

müdür başyardımcısının görevlendirilmesi yönünde görüş belirtmektedirler. 

Personel boyutu ile ilgili olarak yöneticiler, METEM’lerde öğretmen, memur ve hizmetli açığının 

kapatılması gerektiğini istemektedirler. 

Yöneticilerden bazıları (8 yönetici) METEM’i oluşturan okulların eski hâllerine dönüştürülmeleri 

yönünde görüş belirtmişleridir. 

Yöneticilerden bazıları METEM uygulamasına geçilmeden önce eğitim paydaşları (okul müdürü, 

öğrenci, veli vb.) ile görüşülmesinin gerektiğini ifade etmekte ve bu konu ile ilgili ön bir araştırmanın 

yapılmış olması durumunda bugün yaşanan sorunlardan bazılarının yaşanmayacağı yönünde görüş 

belirtmişlerdir.  

Pansiyon boyutunda ise yöneticiler, uzak yerleşim birimlerinden (kırsal yerlerden) gelen 

öğrencilerin kalabilecekleri pansiyonların bulunması yönünde görüş belirtmişlerdir. 

Hizmetiçi eğitim boyutu ile ilgili olarak yöneticiler, öğretmen ve yöneticilerin mesleki bilgi, beceri 

ve tutumlarının artırılması amacıyla düzenli olarak mesleki gelişim etkinliklerinin düzenlenmesi gerektiğini 

belirtmişlerdir. 

Yöneticiler, METEM’lerin eğitim programları ile ilgili olarak, mesleki ve teknik öğretim 

programlarının yörenin gereksinimlerine cevap verecek biçimde, çağın ve teknolojinin gereklerine göre 

yeniden yapılandırılması gerektiği yönünde görüş belirtmektedirler. 
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Yapılan görüşmelerde araştırma gruplarından İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin 

METEM’ler ile ilgili diğer görüş ve önerileri incelendiğinde bu görüş ve önerileri “görüşler” ve “öneriler 

olarak iki başlık altında toplanabilir. Katılımcılar bu soruya 11 öneri ve 1 görüş ile katkı getirmişlerdir. İlçe 

Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin öneriler ve görüşler alt boyutlarda belirttikleri ifadeler 

aşağıda verilmiştir.   

Görüşler boyutunda, METEM uygulaması iyi bir uygulamadır ifadesi yer almaktadır. 

Öneriler boyutunda ise METEM’ler çoğalmalıdır, METEM’ler devam etmelidir, meslek liseleri 

yaygınlaştırılmalıdır, altyapı sorunları çözülmelidir, modern teknolojiye uygun araç gereçler verilmelidir, 

öğretmen eksiklikleri giderilmelidir gibi ifadeler yer almaktadır.  

Araştırma gruplarından iş yeri sahiplerinin METEM’ler ile ilgili diğer görüş ve önerileri 

incelendiğinde bu görüş ve önerileri “görüşler” ve “öneriler olarak iki başlık altında toplamak olanaklıdır. 

Katılımcılar bu soruya 6 görüş ve 13 öneri ile katkı getirmişlerdir. İşyeri sahiplerinin “görüşler” ve “öneriler” 

alt boyutlarda belirttikleri ifadeler aşağıda verilmiştir.   

Görüşler boyutunda ise bu okullar artık kalifiye eleman yetiştirmelidir, çocuğum olsa METEM’e 

gönderirdim, birinci sınıftan itibaren staj yapmaları gerekir, öğrencilere daha çok şey öğretilmelidir, altyapı 

eksiklikleri giderilmelidir, teori ile pratik daha çok verilmelidir gibi ifadeler yer almaktadır.  

Öneriler boyutunda, okullar sanayideki ustalar ile daha fazla iletişim kurmalıdır, meslek liselerinin 

olanakları geliştirilmelidir, METEM’ler için iyi bir tanıtım yapılmalıdır, teknolojik donanım 

iyileştirilmelidir, devamsızlık önlenmelidir, işletmelerdeki eğitim sınıfı uygulaması yaygınlaştırılmalıdır, 

çocuklar ilköğretime başlamalarından itibaren mesleki eğitime yönlendirilmelidir gibi ifadeler yer 

almaktadır.   

Öğretmenlere uygulanan anketlerdeki açık uçlu soruların içerik analizlerine göre öğretmenlerin 

METEM uygulaması ile ilgili olarak belirttikleri diğer görüş ve önerilerine tablo 36’da yer verilmiştir. 

Öğretmenler bu soru ile ilgili olarak çok farklı görüşler belirttikleri için burada ana kategoriler yerine 

görüşler ve toplam görüş sayısı verilmiştir.  
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Tablo 36 
Öğretmenlerin METEM Uygulaması İle İlgili Diğer Görüş ve Önerileri  

(Açık Uçlu Soru İçerik Analizi Sonuçları) 

G ö r ü ş l e r Toplam 
Görüş 

METEM’lerde disiplin olayları çok fazla 25 
Halk Eğitim Merkezleri de METEM çatısı altına alınmalıydı 13 
Okullar kesinlikle tek bir çatı altında toplanmamalıdır 13 
Altyapı hazırlığı tamamlanmadan METEM uygulamasına geçilmemeliydi 13 
METEM’lere velilerin ve yöneticilerin önem vermemesi 12 
Küçük yerleşim yerlerindeki mesleki ve teknik okullar ile genel liseler ÇPL olarak yeniden 
yapılandırılmalıdır 12 

Örgün eğitimle yaygın eğitimin birleştirilmesi hiç uygun olmamıştır 10 
METEM öğrencilerinin ilköğretim başarıları düşük olduğu için hazır bulunuşluk düzeyleri düşük 9 
Ekonomik sorunlar mevcuttur (Temrinlik malzeme harcama miktarı arttırılmamıştır) 9 
Öğrenci devamsızlıkları fazla, sınıflar kalabalık 7 
Bölümler, çevrenin ihtiyacına göre yeniden belirlenmeli, gereksiz bölümler kapatılabilmeli 6 
Nitelikli öğrencilerin METEM’lere gelmemesi 6 
Okul yönetimindeki yöneticiler mesleki eğitimci olmalı 5 
Kuruluş amaçları farklı olan kurumların bir çatı altında birleştirilmesi uygun değildir 5 
METEM’lerdeki başarıyı artırmak için öğrenciler sınavla ilgi ve yeteneklerine göre alınmalı. 5 
Ücretli olarak verilen sanayi koordinatörlüğü ile ilgili ücret dağılımı idarecilerin inisiyatifine 
bırakılmıştır. Bu durum öğretmen ve idare arasında sorunlara neden olmaktadır 4 

METEM adı yeterince anlaşılmadığı için okulun adında “Lise” ibaresinin geçmesi gerekmektedir. 
Çünkü öğrenciler için okulun adı olumsuzluk oluşturmaktadır 6 

METEM’ler oluşturulurken yöresel özellikler göz önünde bulundurulmalıdır 4 
METEM öncesi duruma dönülmelidir 4 
Genel müdürlüklerin METEM’leri paylaşması yanlıştır. Genel müdürlükler birleşmelidir 4 
METEM öğrencilerinin Meslek Yüksek Okullarına sınavsız geçme hakkı derslere ilgiyi azaltmıştır 
ve Üniversiteye girme amaçları kalmamıştır 3 

Öğrenciler için çıkarılan aflar eğitimi çok olumsuz etkilemektedir 3 
Bu uygulama yapılmadan önce çevre şartları göz önüne alınarak anket uygulaması yapılmalıydı 5 
Gereksiz bir uygulama, tabela değişikliğinden öteye geçilememiştir 3 
Mesleki eğitim merkezleri ile halk eğitim merkezleri birleşmelidir 3 
Okullara eski makineler gönderilmemeli, çağın gereklerine göre yeni araç-gereç gönderilmeli 3 
Meslek liselerinde öğrenciler lise iki ve üçüncü sınıflarda tamamen meslek derslerine 
yönlendirilmeli ve bu sınıflardaki kültür dersleri kaldırılmalıdır 2 

METEM’lerin tamamen mesleki eğitim merkezine dönüştürülmesi gerekir 2 
Modüler eğitim programları uygulanmalı ve çağın gereksinimlerine göre geliştirilebilir ve 
değiştirilebilir olmalı 2 

Okul veli iş birliğinin sağlanamaması 2 
METEM’ler küçük işletmelere dönüştürülmeli 1 
METEM’i tanımadan gelen öğrencilerde umduğunu bulamama sonucu motivasyon eksikliği var 1 
Ara kademe eleman yetiştirmekle birlikte üniversiteye de öğrenci yetiştiren bir kurum olmalı 1 
Mühendis olma hakkının METEM’lere verilmesi nitelik ve kaliteyi arttırıcı bir unsur olur 1 
Fakir çocuklar için kitap ve malzeme yardımı yapılmalıdır 1 
Bu uygulama başlamadan öğretmenler oryantasyona alınmalıydı 1 
Okullardaki personel eksikliği acilen giderilmeli 1 
Çevrede bulunan işletmelerle iş birliği yapılarak okulda üretim yapılması sağlanmalı 1 
İşletmelere rehberlik yapılarak eğitimde aktif rol almaları sağlanmalıdır 1 
Koordinatörlükle ilgili uygulamalar bir çerçeveye oturtulmalıdır 1 
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Tablo 36’da da görüldüğü gibi öğretmenler en önemli görüş olarak, METEM’lerde disiplin 

olaylarının çok fazla olduğunu (25), Halk Eğitim Merkezlerinin de METEM çatısı altına alınması gerektiğini 

(13), okulların kesinlikle tek bir çatı altında toplanmaması gerektiğini (13), altyapı hazırlığı tamamlanmadan 

METEM uygulamasına geçilmemesi gerektiğini (13), METEM’lere velilerin ve yöneticilerin önem 

vermediğini (12) ve küçük yerleşim yerlerindeki mesleki ve teknik liseler ile genel liselerin ÇPL olarak 

yeniden yapılandırılması gerektiğini (12) belirtmişlerdir.  

Buna göre öğretmenlerin bu soru ile ilgili olarak belirttikleri görüşlerin önemli kısmının 

olumsuzluklar içerdiği söylenebilir. Çünkü öğretmenler, disiplin olaylarından şikâyet etmekte, okulların tek 

çatı altında toplanmaması gerektiğini belirtmekte, altyapının eksik oluğunu belirtmekte, velilerin ve 

yöneticilerin ilgisizliğinden yakınmaktadırlar. Aslında tabloda yer alan diğer ifadeler de incelendiğinde 

öğretmenlerin genellikle olumsuz ifadeleri belirttikleri görülmektedir. Buna göre öğretmenlerin METEM 

uygulaması ile ilgili olarak genellikle olumsuz görüş ve düşüncelere sahip oldukları söylenebilir.  

Meslek Liselerinin Tek Çatı Altında Birleştirilmesi İle İlgili Öneriler 

Araştırma gruplarından METEM yöneticilerinin “Meslek liselerini tek çatı altında birleştirseydiniz 

bunu nasıl yapardınız?” sorusu ile ilgili görüşlerini yönetim biçimine ilişkin öneriler ve fizikî altyapıya 

ilişkin öneriler boyutları altında incelenebilir. Araştırmaya katılan METEM yöneticilerinin “Meslek 

liselerini tek çatı altında birleştirseydiniz bunu nasıl yapardınız?” sorusu ile ilgili görüşleri içerisinde en çok 

“yönetim biçimine ilişkin öneriler” (14) yer almaktadır. Bu öneriyi “fizikî altyapıya ilişkin öneriler” (11) 

izlemektedir. Ayrıca meslek liselerini “birleştirmezdim” (1) şeklinde bir cevap da bulunmaktadır. METEM 

yöneticilerinin alt boyutlarda belirttikleri görüşler aşağıda verilmiştir.   

Yönetim biçimine ilişin öneriler boyutunda, birleştirme işine genel müdürlükleri birleştirerek işe 

başlardım, birleştirilen okul sayısına göre müdür yardımcısı norm kadrosu verirdim, genel liseler de dâhil 

bütün liseleri çok programlı lise çatısı altında birleştirirdim, örgün eğitimi ayrı yaygın eğitimi ayrı 

birleştirirdim, endüstri meslek liselerinde birleştirirdim, METEM şeklinde birleştirirdim, önce durum analizi 

yapardım gibi öneriler yer almaktadır.  

Fizikî altyapıya ilişkin öneriler boyutunda, METEM’leri yerleşke (kampus) tipi okul olarak 

kurardım, fizikî mekan sorunlarını çözdükten sonra birleştirirdim ve pansiyonlu olarak yapardım gibi 

öneriler yer almaktadır.  

Araştırmada görüşme yapılan okul yöneticilerinden birinin, “meslek liselerini tek çatı altında 

birleştirseydiniz bunu nasıl yapardınız?” sorusu ile ilgili görüşleri aşağıda verilmiştir.  

“İşe yukarıdan başlardım. Yani genel müdürlükler bazında birleşme yapardım. O zaman meslek 

liselerinin sorunlarını kimin çözeceği ile ilgili muallâklık ortadan kalkardı.  Yukarıdan birleştirerek başlar 

tabana doğru yayardım. O zaman daha etkili olacaktır. Ya da METEM’deki uygulama gibi pilot ilçeler seçer 

ve o ilçelerdeki sorunları bir araya getirerek onları çözerek yaygınlaştırdım.” 

Başka bir okul yöneticisi ise bu soru ile ilgili olarak şu görüşleri dile getirmiştir.  
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“Mesleki ve teknik eğitimin bir çatı altında birleştirilmesinde öncelik bence örgün eğitim 

okullarında olması gerektiğini düşünüyorum. Örgün eğitimin ayrı yaygın eğitimin ayrı farklı statüleri vardır. 

Çalışma takvimlerinin birbirine uymaması, yaygın eğitimin sınavlarının olduğu dönemde örgün eğitim 

öğrencilerinin mağdur olması, eğitim öğretimin aksaması, bunlar getirdiği olumsuzluklar. Bizim mesleki ve 

teknik eğitim merkezlerinin oluşumunda ya da bu okulların bir araya getirilmesinde önceliğin fizikî 

mekânların birleştirilmesi gerektiği yani tek bir kampus şeklinde oluşturulacak fizikî mekanda yönetimin 

sağlanması bir. İkincisi bu okulların bünyesine alınan okul adedine göre yönetici norm kadroların verilmesi 

gerekliliği…” 

Araştırma gruplarından İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin “Meslek liselerini tek çatı 

altında birleştirseydiniz bunu nasıl yapardınız?” sorusu ile ilgili görüşlerini yönetim biçimine ilişkin öneriler 

ve fizikî altyapıya ilişkin öneriler boyutları altında incelenebilir. Araştırmaya katılan İlçe Millî Eğitim 

Müdürü ya da Şube Müdürlerinin “Meslek liselerini tek çatı altında birleştirseydiniz bunu nasıl yapardınız?” 

sorusu ile ilgili görüşlerini içerisinde en çok “yönetim biçimine ilişkin öneriler” (15) yer almaktadır. Bu 

öneriyi “fizikî altyapıya ilişkin öneriler” (4) izlemektedir. İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin 

alt boyutlarda belirttikleri görüşler aşağıda verilmiştir.   

Yönetim biçimine ilişin öneriler boyutunda, birleştirme işine genel müdürlükleri birleştirerek işe 

başlardım, genel liseler de dâhil bütün liseleri çok programlı lise çatısı altında birleştirirdim, örgün eğitimi 

ayrı yaygın eğitimi ayrı birleştirirdim, METEM şeklinde birleştirirdim gibi öneriler yer almaktadır.  

Fizikî altyapıya ilişkin öneriler boyutunda, METEM’leri yerleşke (kampus) tipi okul olarak 

kurardım, fizikî mekan sorunlarını çözdükten sonra birleştirirdim gibi öneriler yer almaktadır.  

Araştırmada görüşme yapılan İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinden birinin, “meslek 

liselerini tek çatı altında birleştirseydiniz bunu nasıl yapardınız?” sorusu ile ilgili görüşleri aşağıda 

verilmiştir:  

“Bunların aslında çok programlı lise altında birleştirirdim. Çok programlı lise (ÇPL) altında 

devlete maliyeti de az olurdu, hem öğretmen tasarrufu olurdu, o yönden iyi olurdu. Çünkü ÇPL’de bütün 

bölümler var. Meslek lisesi bölümleri de açılabilir. Meslek lisesindeki bölümler ÇPL’de bölüm olsun.” 

METEM Uygulamasının Başarıya Ulaşması İçin Yapılması Gerekenler 

Araştırma gruplarından METEM yöneticilerinin METEM uygulamasının başarıya ulaşması için 

yapılması gerekenler ile ilgili görüşlerini yönetim biçimine ilişin öneriler, fizikî altyapıya ilişkin öneriler ve 

meslek liselerine ilişkin öneriler boyutları altında incelenebilir. METEM yöneticilerinin METEM 

uygulamasının başarıya ulaşması için yapılması gerekenlere ilişkin olarak en çok yönetim biçimine ilişkin 

öneriler (15) getirmişlerdir. Bu öneriyi sırası ile fizikî altyapıya ilişkin öneriler (11) ve meslek liselerine 

ilişkin öneriler (3) izlemektedir. METEM yöneticilerinin alt boyutlarda belirttikleri görüşler aşağıda 

verilmiştir. 
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Yönetim biçimine ilişin öneriler boyutunda, METEM uygulaması yeni açılacak okullarda 

uygulanmalıdır, genel müdürlükler birleşmelidir, METEM uygulaması genele yayılmalıdır, Bakanlık okul 

yöneticilerine güvenmelidir, nüfus büyüklüğüne göre bir METEM yapısı oluşturulmalıdır, METEM küçük 

yerlerde uygulanmalıdır, METEM’ler daha çok desteklenmelidir, personel eksiklikleri giderilmelidir, 

uygulamanın başarısına herkes inanmalıdır gibi ifadeler yer almaktadır.  

Fizikî altyapıya ilişkin öneriler boyutunda, METEM’ler pansiyonlu olmalıdır, METEM’ler yerleşke 

(kampus) tipi okullar olmalıdır, eski okullar fizikî altyapıları hazırlandıktan sonra birleştirilmelidir, okulların 

fizikî kapasiteleri birleştirilmelidir şeklinde ifadeler yer almaktadır.  

Meslek liselerine ilişkin öneriler boyutunda ise METEM’den önce meslek liseleri düzenlenmelidir, 

mesleki eğitime önem verilmelidir ve meslek liselerinin üniversite giriş sistemindeki sorunları giderilmelidir 

gibi ifadeler yer almaktadır. 

Araştırma kapsamında görüşme yapılan okul yöneticilerinden biri METEM’lerin başarıya ulaşması için 

yapılması gerekenler ile ilgili olarak aşağıdaki görüşleri dile getirmiştir. Aslında yöneticinin görüşleri 

doğrudan METEM’ler ile ilgili olmasa da Türk Eğitim Sistemindeki bir sorunun teşhisi ve getirilen öneri 

açısından dikkate değerdir.  

“Önce devletin ya da Bakanlığın atadığı idareye, müdüre tam anlamıyla güvenmesi lazım. Bir de 

bunun yanında bazı yetkilerin de birlikte verilmesi lazım. METEM’de ya da başka bir okulda başarı 

isteniyorsa öncelikle öğretmenin kendi görevini yerine getirmesi gerekiyor, idarenin kendi görevini yerine 

getirmesi geriyor, öğrencinin ve velinin de aynı şekilde görevini yerine getirmesi. Herkesin kendi üzerine 

düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Getiremediği takdirde şu anda görüyoruz ki herkesin yaptığı 

yanına kalıyor. Devlet memurluğuna başlayan bir insan 20–25 yılda bir şekilde emekli oluyor. Çalışan insan 

da emekli oluyor, yan gelip yatan da emekli oluyor. Yani herkesin yaptığının yanına kalmaması gerekir. 

Okul yönetimlerine bazı yetkilerin verilmesi gerekir.  

Benim önerim okul yönetimlerine, çalışan personelin maaşının % 5 eksi ya da artı performans 

durumuna göre belirlenmesi yetkisi verilmiş olsa öyle ümit ediyorum ki kendi okulunda zamanını boşa 

geçiren arayış içinde olmayan hiçbir personel kalmayacaktır. Şimdi maaşında her ay % 5 artışın ya da 

düşüşün olacağını bilen çalışan mutlaka çalışılacaktır ve başarı büyük oranda yakalanacaktır. O zaman 

belki diploma notu 3’ün altında diye serzenişte bulunduğumuz öğrencilerimizin ilköğretimde alamadıkları 

bilgi ve beceri ortaöğretimde verilebilir. İlköğretimde alamamıştır ortaöğretimde de öğretmenlerin gününü 

gün etmesi ya da bir arayış, gayret içinde olmaması, bazı şeylerin ardına sığınmış olması o öğrenciyi boş 

olarak lise mezunu haline getirmiştir.” 

Başka bir okul yöneticisi ise aşağıdaki görüşleri dile getirmiş ve mesleki ve teknik eğitimle ilgili 

genel müdürlüklerin birleşmesi gerektiğine vurgu yapmıştır.  

“METEM uygulaması genele yayılmalıdır. Ve tepede yani genel müdürlükler bazında birleşme 

sağlanmalıdır. Şu an biz dört tane farklı genel müdürlüğe bağlı farklı işler yürütmek durumunda kalıyoruz. 

Dört ayrı genel müdürlük ile ilgili yazışma yürütmek durumunda kalıyoruz.  Ve genel müdürlükler arasında 



 

 190

farklı uygulamalar, anlayış farklılıkları olabildiğini düşünüyorum. Belki tepede birleşme sağlanır ve daha 

sonra genele yani METEM’lere yansıtılırsa daha uygun olur diye düşüyorum.” 

Araştırma gruplarından İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin METEM uygulamasının 

başarıya ulaşması için yapılması gerekenler ile ilgili görüşlerini yönetim biçimine ilişin öneriler, fizikî 

altyapıya ilişkin öneriler ve meslek liselerine ilişkin öneriler boyutları altında incelenebilir. Araştırmaya 

katılan İlçe Millî Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin METEM uygulamasının başarıya ulaşması için 

yapılması gerekenlere ilişkin olarak en çok fizikî altyapıya ilişkin öneriler (9) getirmişlerdir. Bu öneriyi sırası 

ile meslek liselerine ilişkin öneriler (7) ve yönetim biçimine ilişkin öneriler (4) izlemektedir. İlçe Millî 

Eğitim Müdürü ya da Şube Müdürlerinin alt boyutlarda belirttikleri görüşler aşağıda verilmiştir. 

Fizikî altyapıya ilişkin öneriler boyutunda, METEM’ler pansiyonlu olmalıdır, teknolojik eksiklikler 

giderilmelidir ve okulların fizikî kapasiteleri birleştirilmelidir şeklinde ifadeler yer almaktadır.  

Meslek liselerine ilişkin öneriler boyutunda, uygulamalı eğitime ağırlık verilmelidir, meslek 

liselerinin üniversite giriş sistemindeki sorunları giderilmelidir, kültür derslerinin saatleri artırılmalıdır, 

öğrenciler iyi yetiştirilmelidir, genel olarak meslek liseleri iyileştirilmelidir, öğrencilerin bu okullara 

gelmeleri sağlanmalıdır gibi ifadeler yer almaktadır. 

Yönetim biçimine ilişin öneriler boyutunda ise METEM’ler yeterli sayıda işletme olan yerlerde 

açılmalıdır, Halk Eğitim Merkezlerinin METEM’lerin görev alanları ile ilgili kurslar açmasına izin 

verilmemelidir gibi ifadeler yer almaktadır. 

3. 4. METEM’LERDE MALİYETLER VE YARARLAR 

Araştırmanın maliyetler ve yararlar boyutunda; METEM uygulamasının hem bireysel hem de 

toplumsal boyutta maliyet ve yararları (getirileri) ortaya konulmaya, METEM’lere ayrılan kaynakların 

düzeyi, öğrenci başına birim maliyetler ve METEM’lerin etkililiğinin belirlenmesine çalışılmıştır. 

3. 4. 1. METEM’lerin Sağladığı Yararlar  

METEM’lerin topluma, bireylere (öğrencilere) ve ailelerine, diğer kişi ve kuruluşlara sağladığı 

yararlar bulunmaktadır. 

METEM’lerin Toplumsal Yararları  

Bu araştırmanın yukarıda ayrıntılı olarak verilen bulguları arasında METEM yöneticileri kaynakların 

etkili kullanımı ve tasarruf edilmesi, personel tasarrufu sağlaması ve eğitim öğretime katkılarının METEM’in 

güçlü yönleri olduğunu, ayrıca karma eğitim, okul sanayi iş birliği ve istihdam iş birliği ve dayanışma 

konularında da güçlü olduğunu belirtmişlerdir. 
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İlçe Millî Eğitim Müdürleri/Şube Müdürlerinin METEM uygulamasının güçlü yönlerine ilişkin 

yukarıda verilen bulgularında da personel tasarrufu sağlaması, kaynakların etkili kullanımı ve tasarruf 

edilmesi  boyutlarını vurguladıkları gözlenmektedir. 

METEM uygulamasının güçlü yönleri olarak öğretmenlerce; fiziksel koşullardan en fazla (âzâmi) 

yarar sağlanması, personel ve bina tasarrufu sağlanması, mesleki ve teknik eğitimin tek çatı altında 

toplanması ve yönetilmesi, programların uygulanmasında birlik sağlanması, mesleki ve teknik öğretimin 

kalitesinin artması, öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda eğitim görmelerinin sağlanması, personelden daha 

fazla verim sağlanması, boş geçen derslerin azalması olumlu yöndeki gelişmeler olarak belirtilmiştir.  

Araştırma gruplarından METEM yöneticilerinin METEM’lerin toplumsal yararları konusundaki 

düşüncelerine ilişkin bilgi ve görüşlerine göre ise; METEM yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu 

METEM’lerin toplumsal yararları konusunda, öğrencilere yararları olduğunu (14) belirtmiştir.  Bu görüşü 

sırası ile topluma yararlı olması (11), fazla değişiklik olmaması (10) ve aileye yararlı olması (8) görüşü 

izlemektedir.  

Araştırma kapsamında görüşme yapılan okul yöneticilerinden biri METEM’lerin toplumsal yararları 

ile ilgili olarak aşağıdaki görüşleri dile getirmiştir: 

“Aslında bu olaya bir eğitim kurumu olarak bakmakta fayda var. Aileye fayda var, topluma fayda 

var, öğrenciye fayda var. Bu faydaları sağlayabilmek için temeline bakmamız gerekiyor öğrencinin. Meslek 

liselerine gelen öğrencinin temeline baktığımızda; diploma notu 3’ün üzerinde olanların sayısı çok azdır. Bu 

da % 5, % 10’u bulmaktadır. İşte bu da çok az olmaktadır. Geri kalan büyük bir kesim diploma notu 3’ün 

altında olan yani bu öğrenci seviyesinin temelde düşük olduğunu göstermektedir. Başarısı düşük, hedefi 

olmayan öğrencilerle burada mesleki eğitim vermemizin zorluğunu gördük. Dolayısıyla bunlarda amaç 

olmayınca sadece liseyi bitirelim hedefi var. Liseden sonraki hedefi olmayan gençliğin ailesine, topluma 

nasıl bir fayda sağlayacağını takdirinize bırakıyorum…”  

METEM’lerin toplumsal yararları konusu ile ilgili olarak İlçe Millî Eğitim Müdürleri/Şube 

Müdürlerinin görüşleri incelendiğinde, araştırmaya katılan İlçe Millî Eğitim Müdürleri/Şube Müdürlerinin 

önemli bir kısmı METEM’lerin toplumsal yararları konusunda, yararlı olduğu (16) görüşünde birleşmiştir.  

Bu görüşü sırası ile aileye yararlı olduğu görüşü (3) ve topluma yararlı olduğu (1) görüşü izlemektedir. 

Dolayısı ile METEM’lerin genelde yararlı olduğu ile ilgili toplam görüş sayısı 20 olmaktadır. Bu da İlçe 

Millî Eğitim Müdürleri/Şube Müdürleri arasından METEM’lerin toplumsal yararları konusunda fikir birliği 

olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

Bu bulgulardan METEM’lerin sağladığı toplumsal yararlar şöyle belirtilebilir: 

• METEM’ler ile tek yönetim altında toplanan okullarda daha az sayıda yönetici ile daha etkili bir 

yönetim sağlanmaktadır,  

• Öğretmenler daha çok derse girdikleri için onlardan daha fazla yarar sağlanabilmektedir,  
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• Programların uygulanmasında birlik sağlanmakta, boş dersler azalmkta, dolayısıyla öğretimin 

niteliği artırmaktadır, 

• Öğretmen maliyetleri, öğrenci maliyetleri ve toplam maliyetler azalabilmektedir,   

• Mevcut bina ve donatımdan daha büyük yarar sağlanabilmektedir,  

• Büyük okullar öğrencilere daha fazla seçenek sunabilmektedir,  

• Yörenin koşullarına uygun ve ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli ara insan gücünün 

yetiştirilmesine olanak sağlanmaktadır, 

• METEM öğrencilerinin az da olsa gelir sağlamaları sonucunda ailelerine yarar sağlamaktadır, 

• Karma eğitim sağlamaktadır, 

• Okul sanayi iş birliği sağlamaktadır. 

METEM uygulamasının yararları yanında kuşkusuz olumsuz yanları da olabilir. METEM 

uygulamasından olumsuz etkilenme konusunda alandan derlenen bulgular aşağıda sunulmuştur. 

METEM’lerin toplumsal yararlarının olmasının yanı sıra bir takım olumsuz etkilenen grupların olup 

olmadığının da belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır.  

Sadece METEM’lerin değil aynı zamanda diğer meslek liselerinin de toplumsal yararlarının sınırlı 

olduğunu belirten bir okul yöneticisi bu görüşünü şuna bağlamaktadır: 

“…Diğer liselere gitme şansı olmayan öğrenciler hiç olmazsa meslek lisesine gideyim diye, 

ekonomik açıdan çok düşük öğrenciler bizim okullara geliyorlar, küçük yerlerde. Bir de burada sanayi 

olmadığı için istihdam sıkıntısı da var. Buradaki öğrencilerin METEM’lerden bir beklentisi de yok. İstihdam 

olsa o zaman öğrenciler de daha iyi olabilir. Bu yüzden bu okulların topluma ya da aileye etkisi sınırlı 

oluyor.”   

Araştırma gruplarından METEM yöneticilerinin METEM uygulamasından olumsuz etkilenen 

gruplara ilişkin görüşleri Tablo 37’de yer almaktadır. 

Tablo 37 

METEM Yöneticilerinin METEM Uygulamasından Olumsuz Etkilenen Gruplara İlişkin Görüşleri 

İfadeler Görüş Sayısı 
Yöneticiler olumsuz etkilendi 13 
 Birleştirilen okullardan yöneticilik görevi düşen yöneticiler 8 
 Birleşme sonrası işyükü artan yöneticiler  4 
 Okul tipi uygulamasından dolayı olumsuz etkilenen yöneticiler 1 
Öğretmenler olumsuz etkilendi 2 
 Okulların birleşememesinden dolayı olumsuz etkilenen öğretmenler 2 
Öğrenciler olumsuz etkilendi 7 
 Okulların birleşememesinden dolayı olumsuz etkilenen öğrenciler 2 
Aileler olumsuz etkilendi 1 
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Kız Meslek Liseleri olumsuz etkilendi 1 
İşletmeler olumsuz etkilendi 1 
Hiç kimse olumsuz etkilenmedi 7 

Tablo 37’de görüldüğü gibi görüşme yapılan METEM yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu METEM 

uygulamasından en olumsuz etkilenen grup olarak okul yöneticilerini (13) görmektedir. METEM yöneticileri 

okul yöneticilerinin olumsuz etkilenme nedeni olarak, okulların birleştirilmesi sonucu yöneticilerin 

yöneticilik görevinin düşmesini (8), birleşme sonrası okul yöneticilerinin işyükünün artmasını (4) ve okul 

tipi uygulamasından dolayı yöneticilerin olumsuz etkilenmesini (1) göstermişlerdir. METEM yöneticileri 

ayrıca olumsuz etkilenen gruplar içinde birleşme yapılamayan okulların öğretmenlerini (2), öğrencileri (7), 

aileleri (1), kız meslek liselerini (1) ve işletmeleri (1) göstermişlerdir. Bu soruya hiç kimse olumsuz 

etkilenmedi (7) diyenler de vardır. 

METEM uygulamasından okul yöneticilerinin olumsuz etkilendiğini belirten okul yöneticisi bu 

görüşünü aşağıdaki gibi belirtmiştir:  

“En çok okul yönetimleri olumsuz etkilendi diye düşünüyorum. Nedeni de şudur. İş alanları oldukça 

genişledi. Ve üç farklı kültürü bir arada birleştirmeye çalışmaktan kaynaklanan sıkıntılar yaşandı. 

Bileştirilen okulların yöneticilerinin görevden düşmesi de ayrı bir sıkıntıdır”.  

Araştırma gruplarından İlçe Millî Eğitim Müdürleri ya da Şube Müdürlerinin METEM 

uygulamasından olumsuz etkilenen gruplara ilişkin görüşleri Tablo 38’de yer almaktadır. 

Tablo 38’de görüldüğü gibi görüşme yapılan İlçe Millî Eğitim Müdürleri ya da Şube Müdürlerinin 

büyük bir çoğunluğu METEM uygulamasından en olumsuz etkilenen grup olarak okul yöneticilerini (7) 

görmektedir. İlçe Millî Eğitim Müdürleri ya da Şube Müdürleri okul yöneticilerinin olumsuz etkilenme 

nedeni olarak, okulların birleştirilmesi sonucu yöneticilerin yöneticilik görevinin düşmesini (4) ve birleşme 

sonrası okul yöneticilerinin işyükünün artmasını (3) göstermişlerdir. İlçe Millî Eğitim Müdürleri/Şube 

Müdürleri ayrıca öğrencileri (2), aileleri (3) olumsuz etkilenen gruplar arasında göstermişlerdir. Bu soruya 

hiç kimse olumsuz etkilenmedi (7) diyenler de vardır.  İlçe Millî Eğitim Müdürleri ya da Şube Müdürleri 

METEM yöneticilerinden farklı olarak öğretmenleri hiçbir şekilde olumsuz etkilenen gruplar arasında 

göstermemiştir. Ayrıca bu iki grubun hiç kimse olumsuz etkilenmedi görüşleri arasında da benzerlik vardır.  

Tablo 38 
İlçe Millî Eğitim Müdürleri ya da Şube Müdürlerinin METEM Uygulamasından Olumsuz 

Etkilenen Gruplara İlişkin Görüşleri 

İfadeler Görüş Sayısı 

Yöneticiler olumsuz etkilendi 7 

 Birleştirilen okullardan yöneticilik görevi düşen yöneticiler 4 

 Birleşme sonrası işyükü artan yöneticiler 3 

Öğrenciler olumsuz etkilendi 2 
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 Çıraklık öğrencileri 2 

Aileler olumsuz etkilendi 3 

Hiç kimse olumsuz etkilenmedi 7 

Görüşme yapılan İlçe Millî Eğitim Müdürleri ya da Şube Müdürlerinden biri METEM 

uygulamasından etkilenen grup olarak aileleri görmektedir. Ancak  bu durum METEM uygulamasının ilk 

zamanlarında yaşanmıştır. Şu anda mevcut durum içinde böyle bir sorun yoktur denilebilir.  

“Olumsuz etkilenen ailelerdir. Çünkü bizim burada aileler biraz tedirgin oldular ilk zamanlarda. 

Kız çocuklarını erkeklerin okuduğu okula göndermek istemediler. Ancak onlar da alıştılar. Şimdi herhangi 

bir problem olmuyor.” 

Bulgularda METEM uygulamasının toplumsal yarar sağlamadığını belirten okul yöneticileri de 

bulunmaktadır. METEM uygulamasından en çok yöneticilerin olumsuz etkilendiği anlaşılmaktadır.  

Ayrıca METEM’lerin; okulların büyümesinin maliyeti artırması ve yönetimi güçleştirmesi, disiplin 

sorunlarının oluşması gibi sakıncaları da olabileceği belirtilmelidir. 

METEM’lerin Öğrencilere Sağladığı Yararlar  

METEM’lerin öğrencilere sağladığı yararlar şöyle belirtilebilir (Mehmet Rüştü Uzel Kimya Meslek 

Lisesi web sayfası http://kimyameslek.com sayfalarımız Mesleki Eğitimin Yararları php 23.10.2005). 

1. Meslek lisesi son sınıf öğrencileri, işletmelerde meslek eğitimi süresince S.S.K.’lı olup aylık 

ücretin % 30’undan az olmamak üzere aylık ücret alırlar,  

2. İşletmelerin sağladığı diğer toplumsal olanaklardan yararlanırlar,  

3. Mezuniyet sonrası, 2 yıllık ilgili meslek yüksek okullarına sınavsız geçiş hakkına sahiptirler,  

4. Çalışma yaşamına genel lise mezunlarından bir kademe önde atılırlar,  

5. ÖSYM’den öğrenim gördükleri bölümünün devamı niteliğinde olan yükseköğrenim bölümlerini 

tercih etmeleri durumunda kendilerine ek puan verilir ve diğer lise mezunlarına göre avantajlı 

olurlar, 

6. METEM’den mezun olanlar özel iş yeri açma olanağına sahiptirler,  

7. Anadolu teknik lisesi öğrencileri 3. sınıfta, üniversite sınavına girme hakkını kazanırlar ve 

isterlerse anadolu meslek lisesi diploması alabilirler, 

8. Döner sermaye çalışmalarına katılan öğrencilere, katıldığı ölçüde ücret ödenir,  

9. Dar gelirli öğrencilerin yemek ve kırtasiye harcamaları okulca karşılanır. 
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 METEM’lerin öğrencilere sağladığı yararlar konusunda 4761 öğrenciye uygulanan bilgi toplama 

aracından elde edilen veriler Tablo 39’da sunulmuştur. 
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Tablo 39 

Öğrenci Görüşlerine Göre METEM’lerin Öğrencilere Sağladığı Yararlar 
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1. Öğrencilerin, mesleklerini uygulama yaparak öğrenmeleri 3413 15,3 71.7 
2. Öğrencilerin,  mezun olunca 2 yıllık ilgili meslek 

yüksekokullarına sınavsız geçiş hakkına sahip olması 3290 14,7 69.1 

3. Öğrencilerin, ÖSS sınavında kendi bölümümün devamı 
niteliğinde olan bir programı tercih ettiğinde ek puan 
alabilmeleri 

2793 12,5 58.7 

4. Öğrencilerin son sınıfta işletmelerde meslek eğitimi süresince 
SSK’lı olup aylık ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret 
alabilmesi 

2378 10,6 49.9 

5. Öğrencilerin, teknisyen unvanı ile mezun olabilmeleri 2173 9,7 45.6 
6. Öğrencilerin, mezun olunca, kendi işyerlerini açma olanağına 

sahip olabilmeleri 2080 9,4 43.7 

7. Öğrencilerin, mezun olunca, hemen bir iş yerinde iş 
bulabilmeleri 2020 9,1 42.4 

8. Öğrencilere,  iyi bir yurttaş olmaları için gerekli bilgi, beceri 
ve tutum kazandırılması 1460 6,5 30.7 

9. Öğrencilerin, öğrenimleri sırasında döner sermaye 
çalışmalarına katılarak, ücret alabilmeleri 1341 6,0 28.2 

10. Öğrencilerin, işletmelerin sağladığı diğer sosyal olanaklardan 
yararlanması 1281 5,7 26.9 

11. Diğer 119 0,5 2.5 
Toplam 22348 100.0  

 (N = 4761) * Frekanslar öğrencilerin birden fazla yararı işaretlemeleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

Tablo 39 incelendiğinde METEM’in öğrencilere sağladığı yararlar konusunda bilgi toplama aracında 

yer alan ifadelerle ilgili birden çok seçenek işaretlenebildiği için 4761 öğrenci 22348 işaretleme yapmıştır. 

METEM’lerin öğrencilere sağladığı yararlar konusunda öğrencilerin öncelikli (ve en çok) olarak 

“öğrencilerin, mesleklerini uygulama yaparak öğrenmeleri” gürüşünü belirttikleri gözlenmiştir. Bu görüş, 

anketi yanıtlayanların % 71.7’since belirtilmiştir. Bu yararı sırasıyla “öğrencilerin, mezun olunca 2 yıllık 

ilgili meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş hakkına sahip olması” (% 69.1-ikinci sırada),  “öğrencilerin, 

ÖSS sınavında kendi bölümümün devamı niteliğinde olan bir programı tercih ettiğinde ek puan alabilmeleri” 

(% 58.7-üçüncü sırada), “öğrencilerin son sınıfta işletmelerde meslek eğitimi süresince SSK’lı olup aylık 

ücretin                  % 30’undan az olmamak üzere ücret alabilmesi” (% 49.9-dördüncü sırada) belirtilmiştir. 

Buraya kadar bildirilen her yarar için öğrencilerin yarısından çoğu işaretleme yapmıştır. Bu bulgulardan 

öğrencilerin ilk sırada gördükleri mesleklerini uygulama yaparak öğrenme yararını, 2 yıllık bir meslek 

yüksekokuluna sınavsız girme ve ÖSS’de kendi bölümünün devamı olan bir programı seçmesi durumunda ek 

puan alabilme yararını yani yükseköğretim programlarına girme yararını ön plânda tuttukları anlaşılmaktadır.  
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Öğrencilerin METEM’lerin kendilerine sağladığı diğer yararlar konusunda sırasıyla “teknisyen 

unvanı ile mezun olabilmeleri” (% 45.6, beşinci sırada), “öğrencilerin, mezun olunca, kendi işyerlerini açma 

olanağına sahip olabilmeleri” (% 43.7, altıncı sırada), “öğrencilerin, mezun olunca, hemen iş bulabilmeleri” 

(% 42.4, yedinci sırada), “öğrencilere,  iyi bir yurttaş olmaları için gerekli bilgi, beceri ve tutum 

kazandırılması” (% 30.7, sekizinci sırada), “öğrencilerin, öğrenimleri sırasında döner sermaye çalışmalarına 

katılarak, ücret alabilmeleri” (% 28.2, dokuzuncu sırada), “öğrencilerin, işletmelerin sağladığı diğer sosyal 

olanaklardan yararlanması”nı (% 26.9, onuncu sırada) belirtmişlerdir.  

Yukarıda METEM’lerin toplumsal, öğrencilere sağladığı bireysel ve aileler ile diğer kuruluşlara 

sağladığı yararlar konusunda bulgular ele alındığında, bu yararların alanyazındaki bilgiler ile tutarlılık 

gösterdiği gözlenmektedir. Çünkü birçok yazar, eğitimin topluma, ekonomiye, kişiye yarar sağladığını, bu 

konuda yapılan çalışmaların eğitimin getirilerini artırdığını belirtmektedirler. Türkiye’de eğitimin sağladığı 

yararlar konusunda da çeşitli yazarların belirlemeleri vardır. Ancak, ülkemizde genelde eğitimin, 

ilköğretimin, ortaöğretimin, mesleki ve teknik öğretimin yararları ve özelde ise METEM’lerin yararları 

konusunda pek fazla araştırma yapılmadığını söylemek yanıltıcı olmaz. Bu araştırma bu tür çalışmalara da 

ışık tutabilir ve daha kapsamlı araştırmaların yapılmasına kaynaklık edebilir. Öte yandan Türkiye için yeni 

bir uygulama olan METEM’lerin sağladığı yararların, maliyetlerle, yönetim biçimiyle, karşılaşılan 

sorunlarla, etkililiğiyle de karşılaştırma yaparak artırılması sağlanabilir. 

Sonuç olarak METEM’ler, tek yönetim altında toplanan okullarda daha az sayıda yönetici ile daha 

etkili bir yönetimin sağlanması, öğretmenlerin daha çok okulda-programda derse girmeleri dolayısıyla 

öğretmenlerden daha fazla yarar sağlanabilmesi, öğretmen maliyetleri, öğrenci başına maliyetler ve toplam 

maliyetlerin azalabilmesi, varolan bina ve donatımdan daha büyük bir yarar sağlanabilmesi, büyük okulların 

öğrencilere daha fazla seçenek sunabilmesi, yörenin koşullarına uygun ve ülkenin gereksinim duyduğu 

nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesi, METEM öğrencilerinin az da olsa gelir sağlamaları sonucunda 

ailelerinin yarar sağlamaları gibi toplumsal yararları sağlayabilir. 

Kuşkusuz METEM uygulamasının toplumsal yarar sağlamadığını belirten okul yöneticileri de 

bulunmaktadır. Uygulamadan en çok yöneticilerin olumsuz etkilendiği anlaşılmaktadır. Ayrıca 

METEM’lerin; okulların büyümesinin maliyeti artırması ve yönetimi güçleştirmesi, disiplin sorunlarının 

oluşması gibi sakıncaları da olabileceği belirtilmektadir. 

METEM’lerin öğrencilere sağladığı yararlar arasında, öğrencilerin ilk sırada gördükleri yararın 

“mesleklerini uygulama yaparak öğrenme” olduğunu, bunu, 2 yıllık bir meslek yüksekokuluna sınavsız 

girme, ÖSS’de kendi bölümünün devamı olan bir programı seçmesi durumunda ek puan alabilme 

yararlarıyla ilgili görüşler izlemektedir. Buna göre, METEM’in mesleklerini uygulama yaparak öğrenme ve 

yükseköğretime girme yararlarını öncelikli olarak sağladığını belirtilmişlerdir. 

Araştırmaya katılan öğrenciler METEM’lerin kendilerine sağladığı diğer yararları sırasıyla; son 

sınıfta işletmelerde meslek eğitimi süresince SSK’lı olup asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret 

alabilmeleri, teknisyen unvanı ile mezun olabilmeleri, mezun olunca kendi işyerlerini açma olanağına sahip 

olabilmeleri, mezun olunca hemen iş bulabilmeleri, iyi bir yurttaş olmaları için gerekli bilgi, beceri ve 
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tutumu kazanmaları, öğrenimleri sırasında döner sermaye çalışmalarına katılarak ücret alabilmeleri, 

işletmelerin sağladığı diğer sosyal olanaklardan yararlanabilmeleri olarak belirtmişlerdir. 

3. 4. 2. METEM Uygulamasının Maliyeti 

Bu başlık altında METEM’lerin toplumsal ve kişisel maliyetleri ile ilgili bulgular ve yorumlar yer 

almıştır. Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre METEM’lerin de içinde yer aldığı mesleki ve teknik 

liselerin 2002 yılındaki öğrenci başına birim harcamaları Tablo 40’da sunulmuştur. 

Tablo 40 

Mesleki ve Teknik Öğretim ve Diğer Öğretim Düzeylerine Göre Öğrenci Başına Düşen Harcamalar 
(2002) 

Öğretim 
Düzeyi 

Açık Öğretim, Açık Lise Açık Öğretim 
Fakültesi Dahil 

Açık Öğretim, Açık Lise Açık Öğretim 
Fakültesi Hariç 
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Okulöncesi 83.215.448 20.038 260 171 83.215.448 320.038 260 171 

Resmî 48.153.105 310.279 155 102 48.153.105 310.279 155 102 

Özel 35.062.343 9.759 3.593 2.363 35.062.343 9.759 3.593 2.363 

İlköğretim 7.666.506.354 10.331.619 742 488 7.660.995.601 10.111.890 758 498 

Resmî 7.278.038.742 10.175.751 715 470 7.272.527.989 9.956.022 730 480 

Özel 388.467.612 155.868 2.492 1.639 388.467.612 155.868 2.492 1.639 

Genel Lise 3.004.846.252 2.053.735 1.463 962 2.996.613.692 1.588.800 1.886 1.240 

Resmî 2.855.484.918 1.997.306 1.430 940 2.847.252.358 1.532.371 1.858 1.222 

Özel 149.31.334 56.429 2.647 1.741 149.361.334 56.429 2.647 1.741 

Mes. Tek. Lise 1.977.142.766 981.224 2.015 1.325 1.977.142.766 884.103 2.236 1.471 

Resmî 1.973.376.336 980.288 2.013 1.324 1.973.376.336 883.167 2.234 1.470 

Özel 3.766.430 936 4.024 2.647 3.766.430 936 4.024 2.647 

Üniversiteler 6.573.911.235 1.918.483 3.427 2.254 6.549.659.682 1.256.629 5.212 3.428 

DİE. (2005). Türkiye İstatistik Yıllığı 2004. Ankara. s. 110 

Buna göre resmî mesleki ve teknik ortaöğretimde öğrenci başına birim maliyet               (2.234 YTL) 

(açık liseler hariç), genel ortaöğretimdeki öğrenci başına birim maliyetten              (1.858 YTL) daha 

fazladır.  

Mesleki ve teknik eğitime devlet bütçesinden yani Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden yapılan 

harcamalar, mesleki ve teknik eğitimin toplumsal maliyeti konusunda önemli bir veri sağlar. Bu nedenle 

METEM’lerin harcamalarını da içine alan mesleki ve teknik liselere Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden 

yapılan harcamalar Tablo 41’de sunulmuştur. 

Tablo 41 

Mesleki ve Teknik Liselere Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinden Yapılan Harcamaların 
Oranı ve Öğrenci Başına Birim Cari Harcamalar (YTL, 2003) 

 
Toplam 

Harcamalar 
(Cari 

% 
Cari 

Harcamalar 
(Cari 

Cari 
Harcamalar 

(2004 Yılı 

Öğrenci 
Sayısı 

(Resmî) 

Öğrenci 
Başına 
Birim 
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Fiyatlarla) 
(2003) 

Fiyatlarla) 
(2003) 

Sabit 
Fiyatlarıyla) 

Cari 
Maliyet 

Genel Yönetim  1.077.757.984 11 1.040.273.302 1.155.602.424 … … 
Okulöncesi ve İlköğretim 5.932.901.703 56 5.582.318.900 6.201.198.511 10.331.391 600 
Genel ve MTO Öğretim 2.651.653.296 25 2.370.114.608 2.632.875.592 … … 
.Yönetim Hizmetleri 11.347.890 0 4.599.595 5.109.526 … … 
.Genel Ortaöğretim 1.303.536.373 12 1.178.434.710 1.309.080.993 1.532.371 854 
.Erkek Teknik Öğretim 614.072.724 6 550.635.807 611.681.634 429.680 1.424 
.Kız Teknik Öğretim 226.820.217 2 200.667.953 222.914.855 166.301 1.340 
.Ticaret ve Turizm Öğretimi 233.108.113 2 199.725.048 221.867.416 275.873 804 
.Din Öğretimi 167.711.179 2 160.175.014 177.932.698 71.100 2.503 
.Öğretmen Yetiştirme  95.056.800 1 75.876.481 84.288.470 … … 
Çıraklık ve Yaygın Eğitim 259.374.822 2 234.455.701 260.448.457 … … 
Diğer  661.182.958 6 252.786.986 280.812.027 … … 
Harcamalar Toplamı 10.582.870.763 100 9.479.949.497 10.530.937.011 … … 
Maliye Bakanlığı Bütçe Kesin Hesap Yasası’ndan yararlanılarak hesaplanmıştır. 

Buna göre, 2003 yılında Millî Eğitim Bakanlığı harcamalarının % 56’sı okulöncesi ve 

ilköğretime, % 12’si genel ortaöğretime, %12’si mesleki ve teknik ortaöğretime (% 6’sı erkek teknik 

öğretime, % 2’si kız teknik öğretime, % 2’si ticaret ve turizm öğretime) ayrılmıştır. Bu verilere göre 

Millî Eğitim Bakanlığı harcamalarının % 12’si genel ortaöğretime ayrılırken, % 10’u meslekî ve 

teknik ortaöğretime ayrılmıştır. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı toplam harcamalarının        % 90’ının 

cari harcamalar olduğu gözlenmektedir. 

2003 yılında genel ortaöğretimin devlete maliyeti (2004 yılı sabit fiyatlarıyla) 1.309.080.993 YTL, 

mesleki ve teknik ortaöğretimde ise; erkek teknik öğretimin devlete maliyeti 611.681.634 YTL, kız teknik 

öğretimin devlete maliyeti 222.914.855 YTL, ticaret ve turizm öğretimin devlete maliyeti 221.867.416 YTL 

olmuştur. Öğrenci başına yıllık birim cari maliyetler ise genel ortaöğretimde 854 YTL, erkek teknik 

öğretimde 1.424 YTL, kız teknik öğretimde          1.340 YTL, ticaret ve turizm öğretiminde 804 YTL’dir. 

Buradan da mesleki ve teknik ortaöğretimin genel ortaöğretimden daha pahalı olduğu görülmektedir. 

Mesleki ve teknik ortaöğretimde de bir öğrencinin maliyeti en yüksek erkek teknik ortaöğretimde, sonra kız 

teknik ortaöğretimde gerçekleşmiştir. Bu maliyetler içinde amortismanlar, öğrenci ve ailelerinin yaptığı 

harcamalar yoktur. 

Mesleki ve teknik ortaöğretime ayrılan parasal kaynaklarla ilgili olarak “Türkiye’de Mesleki ve 

Teknik Eğitim” adlı yayında (1997, 14-29) belirtilen değerlendirmeler yukarıdaki bulguları 

desteklemektedir: 

Mesleki ve teknik eğitimde nitelik ve maliyet çok önemli kavramdır. Özellikle gümrük birliği 

sürecinin Türkiye’yi mesleki ve teknik eğitimde farklı bir noktaya götürmesi beklenirdi. Bütçeden eğitime 

ayrılan kaynaklar etkili kullanılmamaktadır. Önemli savurganlıklar olmaktadır. Bu, örgütlenme yapısından 

da gözlenebilmektedir. Yaygın ve örgün eğitim birbirleriyle her boyutu ile bütünleştirilememiştir. Endüstri 

meslek liselerinin bazı programları kız meslek liselerinde de vardır. Ancak, yetersizliklerini korumaktadır. 

İlçelerde Bakanlığın her birinin ayrı okulu bulunmaktadır. Bunun maliyeti yüksektir. Büyük yatırımlar 

yapılmakta, sonra bunlar âtıl kalmaktadır. Bakanlığın tüm sabit sermaye yatırımlarını, fizikî altyapısını 

değerlendiren ve okul yapımında yeni bir düzenlemeye gitmesi savurganlığı önleyici önlemler alması 
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gerekmektedir. Örneğin kız teknik öğretimde ortalama 3 öğrenciye bir öğretmen düşmektedir. İstihdam alanı 

olmayan bazı alanlar kız meslek liselerinden hâlâ kaldırılamamıştır. Çok programlı liselerin gerekli olmayan 

yerlere açılması kaynak savurganlığına neden olmaktadır. Endüstri meslek liselerinde maliyetler çok 

yüksektir Maliyet düzenlemesine gidilmesi, bu okullardan tam yıl yararlanılması gereklidir. 

METEM’leri de kapsayan mesleki ve teknik liselerin toplumsal ve kişisel maliyetleri konusunda bir 

görüş oluşturabilmek için Devlet İstatistik Enstitüsünce 2002 yılında yapılan Hanehalkı Bütçe 

Araştırmasında elde edilen Tablo 42’deki harcamalardan yararlanılabilir.  

Tablo 42 

Mesleki ve Teknik ve Genel Liselere Yapılan Harcamalar (YTL, 2002) 

Harcamayı Yapan 
Mesleki ve Teknik 
Liselere Yapılan 

Harcama 
% 

Genel Liselere 
Yapılan 

Harcama 
% 

Millî Eğitim Bakanlığı 1.338.886.000 77.9 1.346.463.000 54.5
Diğer Bakanlıklar ve Kuruluşlar 140.779.855 8.2 10.516.284 0.4
Eğitim Kurumları 6.730.855 0.4 12.450.052 0.5
Belediyeler 366.810 0.0 958.007 0.1
İl Özel İdareleri 563.578 0.0 1.063.539 0.0
Özel ve Tüzel Kişi ve Kuruluşlar 20.951.353 1.2 18.364.529 0.7
Hanehalkı 211.163.847 12.3 1.081.773.177 43.8
Uluslararası Kaynaklar 49.306 0.0 165.035 0.0
Toplam 1.719.491.603 100.0 2.471.753.624 100.0

 DİE. (2005). Türkiye İstatistik Yıllığı 2004. Ankara. s. 108 

Buna göre mesleki ve teknik liselerin toplumsal maliyetinin büyük bölümünü Devletin       (% 

77.9’u Millî Eğitim Bakanlığınca, % 8.2’si diğer bakanlıklar ve kuruluşlarca, % 0.4’ü eğitim 

kurumlarınca) sağladığı, kişisel maliyetinin de (hanehalkının harcamaları) % 12.3 oranında olduğu 

gözlenmektedir. Özel ve tüzel kişilerin (vakıf, dernek vb.) mesleki ve teknik liselerin maliyetindeki 

katkısı da % 1.2 oranındadır.  

Bu verilerde genel ortaöğretime Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden mesleki ve teknik ortaöğretime 

göre daha fazla bir harcama yapıldığı görülmektedir. Ayrıca ailelerin (hanehalkının) yaptığı harcamaların 

toplam içinde yüksek bir oran (% 43.8) olduğu görülmektedir. Genel ortaöğretimin kişisel maliyetinin 

üniversiteye  hazırlık nedeniyle, mesleki ve teknik liselerden daha fazla olduğu dikkat çekmektedir. 

Kuşkusuz bu mâliyeler içinde amortismanlar ve vazgeçme maliyetleri yer almamaktadır. 

METEM’lerin Toplumsal Maliyeti 

METEM’lerde yapılan harcamaların ve dolayısıyla METEM’lerde öğrenci başına maliyetin 

bileşenlerinin incelenebilmesi için 64 METEM yöneticisinden toplanan veriler Tablo43’de sunulmuştur.  

Tablo 43 

METEM’lerde Yapılan Harcamaların Türlerine Göre Dağılımı (YTL) 
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2000 10.953.250 17.824 47.799 11.018.873 37.066.836 99 60.318 161.756 37.288.910 717.094

2001 17.512.757 95.102 67.420 17.675.279 36.668.252 99 199.125 141.164 37.008.541 660.867

2002 28.141.829 39.665 68.071 28.249.565 39.254.888 100 55.328 94.820 39.405.168 625.479

2003 39.848.879 50.791 110.251 40.009.921 44.266.695 100 56.422 122.474 44.445.591 705.486

2004 49.914.897 54.972 116.853 50.086.722 49.914.897 100 54.972 116.853 50.086.722 782.605

* 2000 yılı 52, 2001 yılı 56, 2002 yılı 63, 2003 yılı 63, 2004 yılı 64 METEM 

Bu verilerden 2000-2004 döneminde yapılan harcamaların devlet (Millî Eğitim Bakanlığı) 

bütçesinden, METEM’in döner sermayesinden ve okul aile birliği-okul koruma derneğince gerçekleştirildiği 

saptanmıştır. Bu harcamalar içinde kuşkusuz, en büyük pay devlet bütçesinden yapılmıştır. Buradan da 

METEM öğrenci maliyetlerinin hemen hemen tümünün (% 99 - % 100) devletçe, dolayısıyla toplumca 

karşılandığı görülmektedir. Döner sermayeden ve okul aile birliği-okul koruma derneğince yapılan 

harcamaların daha fazla olabileceği gözden kaçırılmamalıdır. Çünkü özellikle okul aile birliği-okul koruma 

derneğine ilişkin geçmişe yönelik kayıtları bulmak kolay değildir. 64 METEM’den elde edilen bu verilerin  

ortalaması bulunarak, şu anda hizmet sunan bir METEM’e düşen ortalama harcama belirlenmiştir. 2004 Yılı 

Sabit Fiyatlarıyla hesaplanmış olan METEM başına ortalama harcamalar karşılaştırıldığında METEM öncesi 

dönemde 2000 yılında 717.094 YTL olan harcama, bunu izleyen yıllarda azalmış, 2004 yılında ise 782.605 

YTL’ye ulaşmıştır. Bu veriler, bir METEM için yapılan ortalama yıllık harcamanın sabit fiyatlara 

dönüştürüldüğünde çok değişmediği, yani öğrenci sayısının artmasına karşın yapılan harcamanın artmadığı 

biçiminde yorumlanabilir. Bunun  sonucunda, öğrenci başına birim cari maliyet azalmış görünecektir. Oysa, 

bu verimlilik ve etkililiğin artmasından çok, öğrenci sayısının artmasından kaynaklanmaktadır. 

METEM’lerde Öğrenci Başına Maliyet 

Bu araştırmayla METEM’lerden elde edilen veriler bütünleştirilip harcamalar 2004 yılı sabit 

fiyatlarına dönüştürülmüş, METEM’lerde 2000-2004 dönemindeki öğrenci başına yıllık ortalama cari 

maliyetler saptanarak, METEM’lerin toplam öğrenci sayısı ile çarpılarak METEM’lerde öğrenim gören 

öğrencilerin 2002, 2003, 2004 yıllarına ilişkin yıllık cari maliyetleri bulunmuştur. Bununla ilgili veriler 

Tablo 44’de verilmiştir. 

Tablo 44 
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METEM’lerde Öğrenci  Maliyetleri (2000-2004) (YTL, 2004 Yılı Sabit Fiyatlarıyla) 
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2000 37.288.910 17.516 2.129 … … 

2001 37.008.541 18.985 1.949 … … 

2002 39.405.168 22.192 1.776 30.916 54.895.916 

2003 44.445.591 24.300 1.829 35.119 64.233.939 

2004 50.086.722 26.333 1.902 38.823 73.843.345 

Toplam 208.234.932 109.326 1.905   

 * 2000 yılı 52, 2001 yılı 56, 2002 yılı 63, 2003 yılı 63, 2004 yılı 64 METEM 
Buna göre 2004 yılı sabit fiyatlarıyla öğrenci başına ortalama yıllık cari maliyet METEM öncesi 

dönemde 2000 yılında 2.129 YTL, bunu izleyen yıllarda ise şöyle gerçekleşmiştir: 2001 yılında 1.949 YTL, 

2002 yılında 1.776 YTL, 2003 yılında 1.829 YTL, 2004 yılında 1.902 YTL.’dir. Bu bulgulardan bir 

öğrencinin ortalama yıllık cari maliyetinin METEM öncesi dönemde 2000 yılında en yüksek düzeyde iken, 

izleyen yıllarda azalarak 2004 yılında 1.902 YTL’ye düşmüştür. Öğrenci başına yıllık cari maliyetin 

azalmasının birkaç nedeni olabilir. Bunlardan birincisi METEM’ler kaynakların kullanılmasında tasarruf 

sağlamıştır. İkincisi METEM’lere öğrenci sayısına paralel olarak kaynak ayrılamamıştır. Çünkü incelenen 

dönemde METEM harcamaları yıllık ortalama % 7.7 oranında artarken, METEM öğrenci sayıları yıllık 

ortalama          % 10.7 oranında artmıştır. Üçüncüsü METEM’i oluşturan okullara METEM öncesi dönemde 

göreli olarak daha fazla kaynak ayrılmıştır. Kuşkusuz öğretimin niteliğini düşürmeden öğrenci başına 

maliyetlerin düşürülmesi, herkesçe istenen bir durumdur. Bu nedenle kuruluş aşamasında maliyetlerin 

yükselmesinin sözkonusu olabileceği, ancak ilerleyen yıllarda METEM’lerde öğretimin niteliğini 

düşürmeden öğrenci başına maliyetlerin azaltılması sürekli bir hedef olmalıdır. 

METEM’lerin tümünde öğrenim gören öğrencilerin toplam maliyeti 2001-2002 öğretim yılında 

54.895.916 YTL, 2002-2003 öğretim yılında 64.233.939 YTL, 2003-2004 öğretim yılında da 73.843.345 

YTL olarak gerçekleşmiştir. Dört yıllık bir program ya da METEM’den mezun olan bir öğrencinin toplumsal 

cari maliyeti de 1.949+1.776+1.829+1.902 = 7.456 YTL’dir. 

Amortismanların Hesaplanması 

Bu bağlamda öğrencilerin toplumsal maliyetlerini hesaplarken bina için yapılmış olan yatırımların 

amortismanlarını yıllık olarak hesaplayıp öğrenci maliyetlerine yansıtmak gerekir. Kuşkusuz bu çok kolay 

olmamakla birlikte yaklaşık bir değer bulunabilir. Bu araştırmada 50 METEM’in 2004-2005 öğretim yılında 

derslik ve atölyelerinin toplamının 114.670 m2 olduğu belirlenmiştir. Buna göre bir METEM’in derslik ve 

atölyelerinin ortalama 2.293 m2 olduğu hesaplanabilir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2004 Yılı B grubu 

yapılar için belirlediği birim maliyet 322 YTL/m2’dir. Buna göre bir METEM binasının yaklaşık maliyeti  

2.293 m2 x 322 = 738.346 YTL’dir. Binanın ömrü 30 yıl olarak kabul edilirse 24.612 YTL binanın yıllık 
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amortismanıdır. Bir binada öğrenim gören ortalama öğrenci sayısı (38.823 öğrenci : 89 METEM) oranlanırsa 

ortalama 436 öğrenci bulunur. Buradan öğrenci başına düşen bina maliyeti 24.612 : 436 = 56 YTL bulunur. 

Dört yıl için de 56 x 4 = 224 YTL öğrencinin toplumsal maliyetine eklenmelidir. 7465 + 224 = 7.680 YTL 

bir METEM öğrencisinin dört yıllık bir programdan mezun olması için toplumsal maliyetidir.  

İşletmelerde Staj Yapan METEM Öğrencilerinin Devlete ve İşverenlere Maliyeti 

İşletmelerde beceri eğitimi yapan meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin devlete ve beceri eğitimi 

yaptığı işletmenin işverenine bir maliyeti vardır. Yapılacak olan değerlendirmelerde asgari ücret verilerine 

gerek duyulduğundan Tablo 45’de 2004-2005 yıllarındaki asgari ücret tutarı verilmiştir. 

Tablo 45 

Asgari Ücret (2004-2005 Yılları, YTL) 

Ücret Kesinti 
Oranı 

Asgari Ücret 
01.11.2004 - 
30.06.2004 

Asgari Ücret 
01.07.2004 - 
31.12.2004 

Asgari Ücret 
01.01.2005 - 
31.12.2005 

Brüt Asgari Ücret  423.00 444.15 488.70 

SSK Primi 0.14 59.22 62.18 68.42 

İşsizlik Sigortası 0.01 4.23 4.44 4.89 

Gelir Vergisi 0.15 53.93 56.63 62.31 

Damga Vergisi 0.006 2.54 2.66 2.93 

Kesintiler Toplamı  119.92 125.92 138.55 

Net Asgari Ücret  303.08 318.23 350.15 

Asgari Ücret  423.00 444.15 488.70 

SSK Primi İşveren Payı 0.195 82.49 86.61 95.30 

İşsizlik Sigortası İşveren Payı 0.02 8.46 8.88 9.77 

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti   513.95 539.64 593.77 

Stajyer Öğrenci     

Asgari Ücretin % 30’u  126.90 133.25 146.61 

Damga Vergisi 0.006 0.76 0.80 0.88 

Net Ücret  126.14 132.45 145.73 

Stajyer Öğrencinin Devlete Maliyeti     

Asgari Ücretin % 30’u  126.90 133.25 146.61 

Devletin Ödediği % 4  5.08 5.33 5.86 

Toplam Maliyet  131.98 138.57 152.47 

02.01.2006 tarihinde Ankara İl Merkezindeki bir endüstri meslek lisesi müdürü ile yapılan telefon 

görüşmesinde işletmelerde staj yapan öğrencilerin SSK priminin devletçe ödendiği, SSK priminin öğrenci 

başına 20 YTL olduğu öğrenilmiştir. Bu rakamın son sınıf öğrencilerinin  toplumsal maliyetine eklenmesi 

gerekir. 

Öte yandan işletmelerde staj yapan öğrencilerin sigortalarının işverence yaptırılması gerekmektedir. 

Ancak yukarıda sözü  edilen endüstri meslek lisesi müdürü işverenlerin, öğrencilere “normal” sigorta 

yaptırmadığını, “kaza ve sağlık sigortası” yaptırdığını, yani bu sigortanın daha sonra devam etmediğini 

belirtmiştir. Ayrıca yasa gereğince staj yapılan işletmenin işverenince asgari ücretin % 30’u oranında 
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öğrenciye ücret ödenmesi gerekiyor. 2004 yılında asgari ücretin       % 30’u yukarıdaki tablodan (126.9 + 

133.25 = 260.15 : 2 = 130.08 YTL ) yaklaşık 130 YTL’dir. Kuramsal olarak öğrencinin maliyetine işverenin 

yaptığı bu harcamalar da eklenmelidir. Ancak uygulamada bu ödemelerin yapılıp yapılmadığını saptamak 

gerçekten çok zordur. 

METEM’lere göre öğrencilerin birim cari maliyetlerine ilişkin veriler Tablo46’da sunulmuştur. 

Tablo 46 
METEM’lerde Öğretmen Maliyetleri ve METEM’e Devletçe Yapılan Harcamalar İçindeki Oranı 

İle Öğrenci Başına Cari Maliyetler (2004 yılı) (YTL) 
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Tekirdağ Çerkezköy 1.047.026   1.047.026 802.830 77 1.047.026 2.456 426 
Kocaeli Kandıra 328.574   328.574 237.342 72 328.574 510 644 
Bilecik Söğüt 195.000   195.000  .. 195.000 269 725 
Hatay Dörtyol Payas 1.498.469   1.498.469 1.129.000 75 1.498.469 1.981 756 
Antalya Kumluca 208.842  4.800 213.642 193.564 91 213.642 278 768 
Çanakkale Yenice 342.918  15.925 358.843 316.072 88 358.843 463 775 
Çanakkale Bayramiç 338.036  420 338.456 297.708 88 338.456 433 782 
Manisa Gördes 279.140   279.140  .. 279.140 353 791 
Sinop Durağan 226.524   226.524 193.119 85 226.524 264 858 
Tekirdağ Muratlı 351.000  19.274 370.274 298.774 81 370.274 426 869 
Manisa Saruhanlı 737.185   737.185 720.420 98 737.185 812 908 
Şanlıurfa Viranşehir 211.940   211.940 178.404 84 211.940 221 959 
Tekirdağ Saray 688.080 959  689.039 551.729 80 689.039 697 989 
Isparta Şarkikarağaç 558.958   558.958 540.000 97 558.958 546 1.024 
Çorum Kargı 178.025   178.025 157.560 89 178.025 163 1.092 
Mardin Kızıltepe 416.645   416.645 403.871 97 416.645 380 1.096 
Balıkesir Bigadiç 596.217  6.242 602.459 541.783 90 602.459 514 1.172 
Sakarya Geyve 942.171 3.584 10.347 956.102 783.382 82 956.102 764 1.251 
Nevşehir Kozaklı 181.551   181.551 166.151 92 181.551 144 1.261 
Muğla Yatağan 680.876 5.504  686.380 522.540 76 686.380 531 1.293 
Muğla Ortaca 621.145   621.145 594.975 96 621.145 469 1.324 
Sakarya Sapanca 1.063.651  28.228 1.091.879 959.167 88 1.091.879 820 1.332 
Çorum Osmancık 925.041   925.041 777.361 84 925.041 691 1.339 
Adıyaman Gölbaşı 530.789   530.789 482.752 91 530.789 380 1.397 
Ş.Urfa Ceylanpınar 412.589  370 412.959 354.815 86 412.959 292 1.414 
Uşak Uluğbey 171.029   171.029 123.779 72 171.029 118 1.449 
Zonguldak Devrek 970.987 626 2.733 974.346 862.110 88 974.346 649 1.501 
Kırklareli Vize 603.950  1.500 605.450 554.000 92 605.450 400 1.514 
Karaman Ermenek 501.656 1.537 3.876 507.069 413.531 82 507.069 319 1.590 
Burdur Karamanlı 338.749   338.749 330.563 98 338.749 212 1.598 
Sinop Türkeli 349.680   349.680 321.373 92 349.680 214 1.634 
Sivas Kangal 391.769  380 392.149 232.000 59 392.149 237 1.655 
Konya Kadınhanı 465.093   465.093 375.991 81 465.093 269 1.729 
Çorum Alaca 929.934  1.116 931.050  .. 931.050 515 1.808 
Afyon Emirdağ 1.041.836   1.041.836 993.298 95 1.041.836 570 1.828 
Manisa Kırkağaç 1.110.603 29.122  1.139.725 982.724 86 1.139.725 619 1.841 
Yozgat Boğazlıyan 803.074   803.074 710.532 88 803.074 402 1.998 
Konya Kulu 524.929 5.012 3.265 533.206 523.465 98 533.206 265 2.012 
Kayseri Yeşilhisar 407.405   407.405 331.670 81 407.405 197 2.068 
Aydın Karacasu 548.980 2.423 1.906 553.309 492.000 89 553.309 265 2.088 
Bingöl Solhan 703.651   703.651 362.239 51 703.651 315 2.234 
Erzurum Horasan 490.455   490.455 366.784 75 490.455 215 2.281 
Denizli Buldan 942.047 1.822 1.000 944.869  .. 944.869 401 2.356 
Malatya Yeşilyurt 644.624  1.300 645.924 474.400 73 645.924 273 2.366 
Malatya Darende 1.011.359   1.011.359 788.686 78 1.011.359 413 2.449 
Adıyaman Kahta 984.450  283 984.733 853.491 87 984.733 383 2.571 
Antalya Korkuteli 956.109 1.292  957.401 792.256 83 957.401 371 2.581 
Malatya Doğanşehir 604.589   604.589 367.839 61 604.589 228 2.652 
Kırıkkale Keskin 689.889   689.889 550.331 80 689.889 259 2.664 
Ordu Gölköy 679.049   679.049 641.401 94 679.049 244 2.783 
Çorum Laçin 254.948   254.948 237.237 93 254.948 90 2.833 
Amasya Taşova 860.380  5.000 865.380 583.473 67 865.380 288 3.005 
Diyarbakır Silvan  245.096   245.096 235.664 96 245.096 79 3.102 
Erzurum Pasinler 779.111   779.111 601.299 77 779.111 241 3.233 
Denizli Çal 741.713   741.713 731.372 99 741.713 218 3.402 
Elazığ Palu 1.032.900   1.032.900 759.131 73 1.032.900 299 3.455 
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Konya Karapınar 895.748   895.748 653.852 73 895.748 257 3.485 
Kırşehir Çiçekdağı 416.290 1.042  417.332 340.816 82 417.332 113 3.693 
Afyon Dazkırı 781.786  8.888 790.674 419.115 53 790.674 191 4.140 
Diyarbakır Ergani 808.799   808.799 738.114 91 808.799 157 5.152 
Diyarbakır Bismil 388.200   388.200 372.112 96 388.200 75 5.176 
Balıkesir Sındırgı 5.789.962 639  5.790.601 5.015.006 87 5.790.601 683 8.478 
Mardin Nusaybin 2.876.885   2.876.885 2.326.127 81 2.876.885 255 11.282 
Malatya Hekimhan 3.616.791 117  3.616.908 3.051.501 84 3.616.908 177 20.435 
TOPLAM 49.914.897 54.972 116.853 50.086.722 39.712.601 83 50.086.722 26.333 1.902 

 

Tablo 46’da 2004 yılında bir öğrencinin yıllık maliyetinin en düşük Tekirdağ Çerkezköy Türk 

Tekstil Vakfı Halit Narin METEM’de (426 YTL), en yüksek ise Malatya Hekimhan’da (20.435 YTL), 

ortalama olarak 1.902 YTL olarak gerçekleştiği gözlenmektedir  

Kocaeli Kandıra, Bilecik Söğüt 700 Yıl, Hatay Dörtyol Payas, Antalya Kumluca, Çanakkale 

Yenice, Çanakkale Bayramiç, Manisa Gördes, Sinop Durağan Atatürk, Tekirdağ Muratlı, Manisa 

Saruhanlı Almış Şentürk, Şanlıurfa Viranşehir, Tekirdağ Saray METEM’lerinin 2004 yılında bir 

öğrencinin yıllık cari maliyeti 1.000 YTL’den daha azdır. 

Oysa Amasya Taşova Şehit Polis Ahmet Yaşar, Diyarbakır Silvan, Erzurum Pasinler, Denizli Çal, 

Elazığ Palu, Konya Karapınar Ş.Oğuzhan Aydın Belge, Kırşehir Çiçekdağı, Afyon Dazkırı, Diyarbakır 

Ergani Şehit Jandarma Pilot Yüzbaşı Lütfi Gün, Diyarbakır Bismil, Balıkesir Sındırgı, Mardin Nusaybin, 

Malatya Hekimhan METEM’lerinin bir öğrencinin yıllık cari maliyeti 3.000-21.000 YTL arasında yer 

almaktadır. Özellikle Malatya Hekimhan, Mardin Nusaybin, Balıkesir Sındırgı, Diyarbakır Bismil, 

Diyarbakır Ergani Şehit Jandarma Pilot Yüzbaşı Lütfi Gün METEM’lerde bir öğrencinin yıllık cari maliyeti 

çok yüksektir. Bunun nedenleri araştırılmalıdır.  

Her bir METEM’de 2000-2004 yılları arasında 2004 yılı sabit fiyatlarıyla öğrenci  başına yıllık cari 

maliyetleri Tablo 47’de verilmiştir. 
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Tablo 47 
METEM’lerde Öğrenci Başına Yıllık Ortalama Cari Maliyet 

(2000-2004) (2004 Yılı Sabit Fiyatlarıyla, YTL) 
METEM'in Adı 2000 2001 2002 2003 2004 

Tekirdağ Çerkezköy  (-) 727 662 563 609 426
Kocaeli Kandıra (-)   951 776 644
Bilecik Söğüt (-)  1.540 764 782 725
Hatay Dörtyol Payas (+) 721 749 850 719 756
Antalya Kumluca (-)   1.389 1.007 768
Çanakkale Yenice (-) 2.928 2.005 2.873 1.144 775
Çanakkale Bayramiç (-) 994 786 501 518 782
Manisa Gördes (-) 10.761 10.397 4.122 1.262 791
Tekirdağ Muratlı (-) 1.828 1.834 1.345 747 869
Sinop Durağan (-)   1.692 580 858
Manisa Saruhanlı (-) 1.096 1.453 1.026 1.001 908
Şanlıurfa Viranşehir (-) 2.296 1.677 1.588 656 959
Tekirdağ Saray (-) 1.245 1.336 1.279 1.195 989
Isparta Şarkikarağaç (+)   948 1.334 1.024
Çorum Kargı (-)   1.364 1.381 956 1.092
Mardin Kızıltepe (-) 2.379 2.789 1.598 1.133 1.096
Balıkesir Bigadiç (-) 1.477 1.489 963 1.249 1.172
Sakarya Geyve (-) 1.533 1.246 1.538 1.282 1.251
Nevşehir Kozaklı (-) 2.323 2.034 1.996 1.898 1.261
Muğla Yatağan (-) 1.689 1.135 1.048 1.368 1.293
Muğla Ortaca (+) 487 389 325 1.344 1.324
Sakarya Sapanca (+) 1.254 1.993 968 1.253 1.332
Çorum Osmancık (-) 3.535 1.408 711 1.033 1.339
Adıyaman Gölbaşı (+) 896 1.185 1.098 1.613 1.397
Şanlıurfa Ceylanpınar (-) 2.610 2.150 2.705 2.558 1.414
Uşak Uluğbey (-)  2.091 1.994 2.255 1.449
Zonguldak Devrek (-) 1.928 1.541 1.655 1.558 1.501
Kırklareli Vize (-) 3.247 2.519 2.289 1.856 1.514
Karaman Ermenek (-) 2.933 1.726 1.410 1.335 1.590
Burdur Karamanlı (+) 1.492 1.419 1.254 1.526 1.598
Sinop Türkeli (-) 2.323 1.925 1.774 1.600 1.634
Sivas Kangal (+) 1.545 995 840 865 1.655
Konya Kadınhanı (-) 2.033 1.534 1.293 2.091 1.729
Çorum Alaca (+) 1.471 1.244 1.241 1.714 1.808
Afyon Emirdağ (-)   2.014 1.777 1.828
Manisa Kırkağaç (+) 1.430 2.615 1.809 1.892 1.841
Yozgat Boğazlıyan (-) 2.627 2.544 1.218 1.737 1.998
Konya Kulu (-) 4.373 3.137 2.026 2.696 2.012
Kayseri Yeşilhisar (-) 2.690 2.371 1.579 3.093 2.068
Aydın Karacasu (-) 3.262 2.370 1.800 2.189 2.088
Bingöl Solhan (-) 13.326 16.294 2.710 2.775 2.234
Erzurum Horasan (-)   2.510 1.795 2.281
Denizli Buldan       2.360
Malatya Yeşilyurt (-) 2.608 3.437 3.286 1.842 2.366
Malatya Darende (-) 2.813 2.656 2.070 2.646 2.449
Adıyaman Kâhta (-) 2.865 2.405 1.984 2.001 2.571
Antalya Korkuteli (-)  2.878 2.204 3.127 2.581
Malatya Doğanşehir (-) 3.419 2.676 2.523 1.931 2.652
Kırıkkale Keskin (-) 4.039 3.302 3.225 2.880 2.664
Ordu Gölköy (-) 4.643 3.337 3.189 3.631 2.783
Çorum Laçin (+) 162 87 3.342 4.808 2.833
Amasya Taşova  (+) 2.870 3.172 3.700 1.948 3.005
Diyarbakır Silvan (-) 4.408 6.986 6.510 4.191 3.102
Erzurum Pasinler (+) 2.632 2.272 2.181 3.566 3.233
Denizli Çal (+) 1.378 1.030 1.886 2.663 3.402
Elazığ Palu (+) 2.551 2.221 2.325 2.472 3.455
Konya Karapınar (+) 1.410 1.511 1.483 2.731 3.485
Kırşehir Çiçekdağı (+) 3.691 3.493 2.759 3.715 3.693
Afyon Dazkırı (-) 5.268 3.215 1.333 2.003 4.140
Diyarbakır Ergani (+) 4.895 4.394 4.929 6.878 5.152
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Diyarbakır Bismil (-) 7.168 6.728 5.943 3.788 5.176
Balıkesir Sındırgı (+)   4.639 4.813 8.478
Mardin Nusaybin (+) 9.464 11.923 9.870 16.094 11.282
Malatya Hekimhan (+) 13.696 12.902 11.681 14.129 20.435
Ortalama (-) 2.129 1.949 1.776 1.829 1.902

Bu verilerden  2000 yılı ile (ya da verisi olan ilk yıl ile)  2004 yılı karşılaştırıldığında 40 METEM’de 

öğrenci başına yıllık cari maliyet azalmış, 24 METEM’de ise yükselmiştir. 

METEM’lerde Öğretmen Maliyetleri  

METEM’lerin harcamalarının ne kadarının öğretmen maliyetine gittiğini incelemek de yararlı 

olacaktır. Bu amaçla METEM’lerden derlenen veriler Tablo48’de verilmiştir. 

Tablo 48 

METEM’lerde Öğretmen Maliyetleri (2000-2004) (YTL) 

Yıllar 

Veri Derlenen 
METEM’lerin 

Öğretmen  Maliyetleri 
(Cari Fiyatlarla) YTL 

Öğretmen 
Maliyetlerinin 
METEM’lerde 
Yapılan Devlet 

Harcamaları İçindeki 
Oranı % 

Veri Derlenen 
METEM’lerin 

Öğretmen Maliyetleri 
(2004 Yılı Sabit 

Fiyatlarıyla) 

2000 8.976.330 84 30.376.751 

2001 13.751.457 81 28.792.833 

2002 22.226.556 81 31.003.705 

2003 32.453.957 85 36.051.941 

2004 39.712.601 83 39.712.601 

Toplam 117.120.901 83 165.937.831 
* 2000 yılı 51, 2001 yılı 54,   2002 yılı 63, 2003 yılı 61, 2004 yılı 62 METEM. 

Bu verilerden  METEM’lerde öğretmen maliyeti cari fiyatlarla 2000 yılında 8.976.330 YTL iken, 

2004 yılında 39.712.601 YTL’ye yükselmiştir. Yıllık ortalama artış oranı % 45.0’tir. Oysa 2004 yılı sabit 

fiyatlarıyla 2000 yılında öğretmen maliyetinin 30.376.751 YTL olduğu, sonraki yıl azaldığı, son üç yılda da 

göreli olarak artarak 39.712.601 YTL’ye yükseldiği görülmektedir. Yıllık ortalama artış oranı % 6.9’dur. 

Öğretmen sayılarının artmasına karşın, öğretmenlerin ekonomik koşullarının düşük kalması, öğretmen 

maliyetinin fazla yükselmemesini sağlamaktadır. Öte yandan öğretmen maliyetleri METEM’de yapılan 

Devlet harcamalarının % 81’i ile % 84’ü arasında değişmektedir. Son yıllarda bu oranın yükselmesi, 

METEM’lere ayrılan ödeneklerin büyük kısmının öğretmen aylıklarını ödemek için verildiği izlenimini 

yaratmaktadır. 

METEM Öğrencilerinin Kişisel Maliyetleri 

METEM öğrencilerinin öğrenim görmesi için Devlet diğer bir deyişle toplum önemli harcamalar 

yapmaktadır. Ayrıca aile de çocuğun öğrenimi için yemek, ulaşım, kitap, kırtasiye, okul giysisi, dershane, 

yurt-ev kirası gibi harcamalar yapar. 



 

 208

Öğrenci ailelerinin METEM öğrencilerine gıda-yemek, kırtasiye, ulaşım, okul giysisi, harçlık, okula 

verilen paralar, dershane parası, ev-yurt harcamaları, öğrenci başına aylık ve yıllık ortalama harcama Tablo 

49’da verilmiştir. 

Tablo 49 

METEM Öğrencilerine Ailelerinin Yaptığı Harcamalar (2004) 

Harcama Türleri 

Araştırmada 
Yanıtlayan 

Öğrenci  
Sayısı 

Aylık  
Harcama 
Toplamı 
 (YTL) 

Öğrenci 
Başına 
Aylık 

Ortalama 
Harcama 

(YTL) 

Öğrenci 
Başına Yıllık 

Ortalama 
Harcama 

(YTL) 
(Aylık x 8 ay) 

Gıda Harcamaları 3340 155.893 47 376 

Kırtasiye Harcamaları 3826 72.284 19 152 

Ulaşım Harcamaları 2640 130.876 50 400 

Giyim Harcamaları 3685 194.457 53 424 

Harçlık 3596 201.947 56 448 

Okula Verilen Paralar 3145 52.300 17 136 

Dershane Parası 524 116.197 222 1.776 

Ev-Yurt Kira Harcamaları 553 38.617 70 560 

Diğer Harcamalar 654 22.611 35 280 

TOPLAM   569 4.552 

Bir METEM öğrencisinin aylık ortalama 569 YTL, yıllık ortalama 4.552 YTL kişisel maliyeti 

olduğu gözlenmektedir. Bu maliyeti arasında en büyük yeri dershane parası (1.776 YTL)  tutmaktadır. Diğer 

harcamalar da harçlık, gıda harcamaları, ev-yurt kira harcamaları, gıda, kırtasiye, giyim, ulaşım, kırtasiye 

harcamalarıdır. 

Bir öğrenciye ailesi yıllık 4.552 YTL harcıyor, bu öğrencinin 4 yıllık bir okulda öğrenim görmesi 

dolayısıyla kişisel maliyeti 18.208 YTL’dir. Dershaneye bütün öğrencilerin dört yıl boyunca gitmeleri 

olanaksızdır. Bu nedenle bütün öğrencilerin dershaneye ortalama bir yıl gittikleri sayıtlısıyla (4 yıllık 

METEM öğrenimi için) ortalama kişisel maliyet 12.880 YTL’dir.  

Bu araştırma kapsamında METEM yöneticileri ve öğretmenleri ile METEM öğrencilerinin ailelerce 

öğrencilere yapılan eğitim-öğretim harcamalarıyla ilgili alandan derleme görüşler de aşağıda sunulmuştur. 

Şekil 130’da METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin aileler tarafından öğrencilere yapılan eğitim-öğretim 

harcamaları ile ilgili görüşlerinin dağılımı yer almaktadır.  

Şekil 130’da da görüldüğü gibi “aileler tarafından öğrencilere yapılan eğitim-öğretim harcamaları” 

konusunda “biraz” ve “büyük ölçüde” arttığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 19, 

yöneticilerde % 22’dir. Öğretmenlerin % 66’sı, yöneticilerin % 68’i  bir değişme olmadığını düşünmektedir. 

Azaldığını düşünenlerin oranı ise öğretmenlerde % 15, yöneticilerde     % 10’dur. 
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Şekil 130. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Aileler Tarafından Öğrencilere Yapılan 

Eğitim-Öğretim Harcamaları İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 131’de aileleri tarafından METEM öğrencilerine yapılan eğitim-öğretim harcamalarının artıp 

artmaması ile ilgili METEM öğrencilerinin görüşlerinin dağılımı yer almaktadır. 

Tam; 1516; 33%

Büyük Ölçüde; 712; 
15%Kısmen; 981; 21%

Çok Az; 669; 15%

Hiç; 720; 16%

 
Şekil 131. Aileleri Tarafından METEM Öğrencilerine Yapılan Eğitim-Öğretim Harcamalarının Artıp 

Artmaması İle İlgili METEM Öğrencilerinin Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 131’de de görüldüğü gibi “aileler tarafından öğrencilere yapılan eğitim-öğretim harcamaları 

artmıştır” ifadesine “tamamen” ve “büyük ölçüde” katılanların oranı % 48, “kısmen” katılanların oranı % 21, 

“çok az katılan” ve “hiç katılmayanların” oranı ise % 31’dir. 

METEM’lerin Kişisel ve Toplumsal Getirisi 

Kazanç verileri için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki göstergeler temel alınarak, 

ilköğretim okulu mezunu ile METEM mezunlarına ilişkin yaş-kazanç profilleri elde edildi. Bu çerçevede iki 

sayıltı yapıldı: Birincisi METEM mezunu-ilköğretim okulu mezunu devlet memurlarının mutlak kazanç 

farkları Türkiye ekonomisi için geçerlidir. İkincisi bu memurların aylıkların dışında bir kazanç (emek geliri) 

elde etmemektedirler. 

Devlet Memurları Kanunu’ndaki göstergelere göre Aralık 2004 ayında işe başlayan ilköğretim okulu 

ve METEM mezunlarının aylık kazançları ile ilgili veriler aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 50 

Devlet Kurumlarında Aralık 2004 Ayında İşe Başlayan İlköğretim Okulu Mezunu,  
Lise Mezunu ve Meslek Lisesi Mezununun Alacağı Brüt ve Net Aylık Kazancı (YTL) 

Mezun Olduğu Okul Unvanı Derecesi/ 
Kademesi Brüt Aylığı Net Aylığı 

İlköğretim Okulu Memur 14/2 781.54 496.52 

Lise  Memur 13/3 782.46 497.06 

Meslek Lisesi Teknisyen 12/2 826.31 539.44 

* Eş-çocuk yardımı hariçtir 

Tablo 50’de Devlet kurumlarında işe başlayan ilköğretim okulu mezunu ile lise mezununun aylıkları 

arasında bir fark olmadığı gözlenmektedir. Oysa meslek lisesi mezununun brüt aylığının (826 YTL), lise 

mezunu (782 YTL) ve ilköğretim okulu mezunundan (782 YTL) daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca 

genel lise mezunlarına göre bir üst dereceden göreve başlama üstünlüğüne sahip olan meslek lisesi mezunları 

teknisyen unvanı almaktadır. 

Bu verilere göre ilköğretim okulu mezunu ile METEM mezununun; 

Ömürboyu Toplumsal Kazanç Farkı : 826 – 782 = 44 x 12 ay x 46 yıl =  24.288 YTL 

Ömürboyu Kişisel Kazanç Farkı : 539 – 497 = 42 x 12 ay x 46 yıl = 23.184 YTL  

bulunur. Ortalama çalışma süresi, METEM  (4 yıl olarak alınmıştı) mezunlarının 65 yaşına kadar çalıştığı ve 

iki yıllarının askerlikte geçtiği sayıtlısıyla 46 yıl olduğu düşünülmüştür.  

Yukarıdaki verilere göre METEM’de verilen eğitimle METEM mezununun ilköğretim okulu 

mezununa göre sağlayacağı kişisel ve toplumsal kazanç Tablo 51’de sunulmuştur. 

Tablo 51 

Devlet Kurumlarında Aralık 2004 Ayında İşe Başlayan İlköğretim Okulu Mezunu, Lise Mezunu ve Meslek 
Lisesi Mezununun Alacağı Brüt ve Net Aylık Kazancı (YTL) 

 İlköğretim 
Okulu Mezunu 

METEM 
Mezunu 

METEM 
Eğitiminin 
Toplumsal 

Getirisi 

METEM 
Eğitiminin 

Kişisel Getirisi 

Ömürboyu Kazanç 431.664 455.952 24.288 23.184 

Bu verilere göre METEM mezununun ilköğretim okulu mezununa göre gelecekte sağlayacağı 

ömürboyu kazanç farkı, METEM eğitiminin toplumsal (brüt) getirisi 24.288 YTL, kişisel (net) getirisi 

23.184 YTL’dir. Diğer bir deyişle, kuramsal olarak METEM mezunları, ilköğretim okulu mezunlarına göre 

daha fazla gelir sağlayacaklardır. 

METEM’lerde Maliyet-Yarar Çözümlemesi 

METEM’lerin maliyet-yarar çözümlemesinin yapılabilmesi için gerekli maliyet verileri aşağıda  

sunulmuştur. 
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1. Doğrudan toplumsal maliyet, METEM yöneticilerinden sağlanan 2001-2004 dönemindeki öğrenci 

başına ortalama harcamalar ile amortismanların toplamı olan 7.680 YTL’dir. 

2. Öğrenci ailelerinden sağlanan verilerden gıda-yemek, kırtasiye, ulaşım, okul giysisi, harçlık, okula 

verilen paralar, dershane parası vb. aylık harcama tutarı olan 569 YTL, yıllık (sekiz ayda) ortalama 4.552 

YTL, bu maliyet içinde en büyük yeri tutan dershane parası (1.776 YTL) ile ilgili olarak her öğrencinin bir 

yıl dershaneye gittiği sayıtlısıyla (4 yıllık METEM öğrenimi için) ortalama doğrudan kişisel maliyet 12.880 

YTL’dir.  

3. Dolaylı kişisel maliyetler için 2004 aralık ayında devlet kurumunda göreve yeni başlamış 

ilköğretim okulu mezunları için Devlet Memurları Kanunu uyarınca en düşük aylık tutarı vazgeçilen gelir 

olarak kabul edildiğinde ve bunun dört yıl boyunca değişmeyeceği düşünüldüğünde, vergi ve kesintilerden 

sonra ele geçen net aylık kazanç, toplumsal getiri haddini hesaplarken brüt aylık kazanç temel alındı. Buna 

göre: 

(Toplumsal)  782 x 12 ay x 4 yıl =  37.536 YTL. 

(Kişisel) 497 x 12 ay  x 4 yıl = 23.856 YTL. 

Yalnız toplam kişisel maliyet  12.880 + 23.856 =  36.736 YTL 

Toplam toplumsal maliyet ise 7.680 + 12.880 + 37.536 =  58.096 YTL’dir. 

Toplam toplumsal maliyet ise 7.680 + 12.880 + 37.536 =  58.096 YTL olarak bulunur. Ancak, bu 

araştırmada METEM’lerin öğrencilerinin öğrenimlerine devam etmeleri nedeniyle bir gelir kaybına 

uğramadıkları, döner sermaye çalışmalarına katıldıklarında bir gelir elde ettikleri, son sınıfta da işletmelerde 

yaptıkları staj sırasında asgari ücretin % 30’u oranında bir gelir sağladıkları düşünülerek vazgeçme 

maliyetleri (vazgeçilen gelir) dikkate alınmamıştır. 

Bu verilerden yararlanılarak METEM eğitiminin toplumsal ve kişisel maliyetleri verilmiştir. 

Tablo 52 

METEM Eğitiminin Kişisel ve Toplumsal Maliyetleri (2004 Yılı, YTL) 

 METEM Eğitiminin 
Kişisel Maliyeti 

METEM Eğitiminin 
Toplumsal Maliyeti 

Doğrudan maliyet 12.880 7.680 
Dolaylı maliyet (Vazgeçilen gelir) … … 
Toplam toplumsal maliyet 12.880 + 7.680 = 20.560 

Buradan çıkarak toplam toplumsal ve kişisel kazanç ve maliyetler bulunabilir. 

Tablo 53 

METEM Eğitiminin Kişisel ve Toplumsal Kazanç ve Maliyetleri (2004 Yılı, YTL) 

 Kişisel Toplumsal 
Kazanç (Yarar) 23.184 24.288 
Maliyet 12.880 7.680 
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Net kazanç (Net Yarar) 10.304 16.608 

METEM’de öğrenimini sürdürmesi nedeniyle bir gelir kaybına uğramadığı (vazgeçme maliyetinin 

sıfır olduğu) sayıltısıyla METEM mezununun net kişisel kazancının (net yararının) 10.304 YTL, net 

toplumsal kazancının (net yararının) 16.608 YTL olacağı hesaplanmıştır. Buradan da METEM öğreniminin 

ekonomik olarak yararının, maliyetinden daha yüksek olduğu görülmektedir. 

METEM’lerin Toplumsal ve Kişisel Maliyetleri ile İlgili Bulgular Işığında Şu Sonuçlara Ulaşılmıştır 

• Resmî mesleki ve teknik ortaöğretimde öğrenci başına birim maliyet, genel ortaöğretimdeki 

öğrenci başına birim maliyetten daha fazladır.  

• Devlet bütçesinden METEM’lerin harcamalarını da içeren mesleki ve teknik ortaöğretime 2003 

yılında Millî Eğitim Bakanlığı harcamalarının % 6’sı erkek teknik öğretime,       % 2’si kız teknik öğretime, 

% 2’si ticaret ve turizm öğretimine ayrılmıştır. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı toplam harcamalarının % 90’ı 

cari harcamalardır. 

• 2003 yılında öğrenci başına yıllık birim cari maliyetler genel ortaöğretimde 854 YTL, erkek 

teknik öğretimde 1.424 YTL, kız teknik öğretimde 1.340 YTL, ticaret ve turizm öğretiminde 804 YTL’dir.  

• 2000-2004 döneminde METEM’lere yapılan harcamaların devlet (Millî Eğitim Bakanlığı) 

bütçesinden, METEM’in döner sermayesinden ve okul aile birliği-okul koruma derneğince 

gerçekleştirilmiştir. Bu harcamalar içinde kuşkusuz, en büyük pay devlet bütçesinden yapılmıştır. METEM 

öğrenci maliyetlerinin hemen hemen tümünün (% 99 - % 100) Devletçe dolayısıyla toplumca karşılanmıştır. 

METEM başına ortalama harcamalar karşılaştırıldığında METEM öncesi dönemde 2000 yılında 717.094 

YTL olan harcama, bunu izleyen yıllarda azalmış, 2004 yılında ise 782.605 YTL’ye ulaşmıştır. Bir METEM 

için yapılan ortalama yıllık harcama sabit fiyatlara dönüştürüldüğünde çok değişmemiş, yani öğrenci 

sayısının artmasına karşın yapılan harcamalar artmamıştır. 

• 2004 yılı sabit fiyatlarıyla bir öğrencinin ortalama yıllık cari maliyeti METEM öncesi dönemde 

2000 yılında en yüksek düzeyde iken, izleyen yıllarda azalarak 2004 yılında 1.902 YTL’ye düşmüştür. 

İncelenen dönemde METEM harcamalarının artışı, METEM öğrenci sayılarının artışından daha az olmuştur. 

Öğrenci başına yıllık cari maliyetin azalmasının birkaç nedeni olabilir. Bunlardan birincisi METEM’ler 

kaynakların kullanılmasında tasarruf sağlamıştır. İkincisi METEM’lere öğrenci sayısına paralel olarak 

kaynak ayrılamamıştır. Üçüncüsü METEM’i oluşturan okullara METEM öncesi dönemde göreli olarak daha 

fazla kaynak ayrılmıştır.  

• METEM’lerin tümünde öğrenim gören öğrencilerin toplam maliyeti 2001-2002 öğretim yılında  

54.895.916 YTL,  2002-2003 öğretim yılında 64.233.939 YTL, 2003-2004 öğretim yılında da 73.843.345 

YTL olarak gerçekleşmiştir. 

• Dört yıllık bir program ya da METEM’den mezun olan bir öğrencinin toplumsal cari maliyeti 

7.456 YTL’dir. Öğrenci başına düşen METEM bina maliyeti dört yıl için 224 YTL öğrencinin toplumsal 

maliyetine eklendiğinde 7.680 YTL bir METEM öğrencisinin dört yıllık bir programdan mezun olması için 
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toplumsal maliyetidir. Ayrıca işletmelerde staj yapan son sınıf öğrencileri için Devletin ödediği SSK primi 

(20 YTL) ile işverenlerin staj yapan öğrencilere ödemesi gereken asgari ücretin % 30’unu (130 YTL) da 

maliyete yansıtmak gerekir. 

• 2004 yılında bir öğrencinin yıllık maliyetinin en düşük Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı 

Halit Narin METEM’de (426 YTL), en yüksek ise Malatya Hekimhan’da (20.435 YTL), ortalama olarak da 

1.902 YTL olarak gerçekleşmiştir.  

• 2000 yılı ile 2004 yılı karşılaştırıldığında 40 METEM’de öğrenci başına yıllık cari maliyet 

azalmış, 24 METEM’de ise yükselmiştir. 

• METEM’lerde görev yapan öğretmen maliyeti cari fiyatlarla 2000 yılında 8.976.330 YTL iken, 

2004 yılında 39.712.601 YTL’ye yükselmiştir. Oysa 2004 yılı sabit fiyatlarıyla 2000 yılında öğretmen 

maliyeti 30.376.751 YTL iken,  2004 yılında 39.712.601 YTL’ye yükselmiştir. Öğretmen sayılarının 

artmasına karşın, öğretmenlerin ekonomik koşullarının düşük kalması, öğretmen maliyetinin fazla 

yükselmemesini sağlamıştır. Öğretmen maliyetleri METEM’de yapılan Devlet harcamalarının % 81’i ile % 

84’ü arasında değişmektedir.  

• Öğrenci aileleri gıda-yemek, kırtasiye, ulaşım, okul giysisi, harçlık, okula verilen paralar, 

dershane parası, ev-yurt harcamaları yaptığı ve bunların METEM’in kişisel maliyetlerinin önemli bileşenleri 

olduğu gözlenmektedir. Bir METEM öğrencisinin aylık ortalama 569 YTL, yıllık ortalama 4.552 YTL 

kişisel maliyeti vardır. Bu maliyeti arasında en büyük yeri dershane parası (1.776 YTL)  tutmaktadır. Bir 

öğrenciye ailesi yıllık 4.552 YTL harcıyor, bu öğrencinin 4 yıllık bir okulda öğrenim görmesi dolayısıyla 

kişisel maliyeti 18.208 YTL’dir. Dershaneye bütün öğrencilerin dört yıl boyunca gitmeleri olanaksızdır. Bu 

nedenle bütün öğrencilerin dershaneye ortalama bir yıl gittikleri sayıtlısıyla (4 yıllık METEM öğrenimi için) 

ortalama kişisel maliyet 12.880 YTL’dir.  

• METEM mezununun ilköğretim okulu mezununa göre gelecekte sağlayacağı ömürboyu kazanç 

farkı; METEM eğitiminin toplumsal (brüt) getirisi 24.288 YTL, kişisel (net) getirisi         23.184 YTL’dir. 

Diğer bir deyişle, kuramsal olarak METEM mezunları, ilköğretim okulu mezunlarına göre daha fazla gelir 

sağlayacaklardır. 

• METEM’de öğrenimini sürdürmesi nedeniyle bir gelir kaybına uğramadığı (vazgeçme maliyetinin 

sıfır olduğu) sayıltısıyla METEM mezununun net kişisel kazancının (net yararının) 10.304 YTL, net 

toplumsal kazancının (net yararının) 16.608 YTL olacağı hesaplanmıştır. Buradan da METEM öğreniminin 

ekonomik olarak yararının, maliyetinden daha yüksek olduğu görülmektedir. 

3. 4. 3. METEM’lerin Etkililiği 

METEM’lerin öğrenci sayılarının gelişimi konusunda daha önceki bulgular içinde sayısal değerler 

verilmiştir. METEM’lerin öğrenci sayılarının, METEM olmadan önce ve sonraki durumları da göz önünde 

bulundurularak incelendiğinde toplam öğrenci sayılarının METEM olduktan sonra arttığı gözlenmektedir. 

2002-2003 öğretim yılında 19.398 olan METEM öğrenci sayısı, 2003-2004 öğretim yılında 19.908, 2004-
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2005 öğretim yılında da 21.828’e yükselmiştir. 2004-2005 öğretim yılındaki METEM öğrencilerinin 

cinsiyetlerine göre durumu incelendiğinde, kız öğrenci sayısının belirtilen dönemde en yüksek düzeyine 

ulaştığı görülmektedir. Şekil 132’den de anlaşıldığı gibi METEM olduktan sonra öğrenci sayılarının giderek 

arttığı görülmektedir. 

Şekil 132. METEM’lerde Öğrenci Sayısının Gelişimi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bununla birlikte 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 öğretim yıllarında METEM’ler tek tek 

incelendiğinde bazı METEM’lerin öğrenci sayılarının azaldığı dikkati çekmektedir. 2004-2005 öğretim 

yılındaki öğrenci sayısı bir önceki öğretim yılına göre azalmış olan METEM’ler şunlardır: 

 * Bursa Mudanya Dörtçelik METEM 
 * Çanakkale Bayramiç METEM 
 * Çorum Osmancık İMKB METEM 
 * Çorum Kargı METEM 
 * Çorum Alaca METEM 
 * Denizli Çal METEM 
 * Elazığ Palu METEM 
 * Erzurum Horasan METEM 
 * İzmir Kınık METEM 
 * Kars Sarıkamış METEM 
 * Kars Kağızman METEM 
 * Kırklareli Vize METEM 
 * Kırklareli Pınarhisar METEM 
 * Kırşehir Çiçekdağı METEM 
 * Kocaeli Kandıra METEM 
 * Konya Kadınhanı METEM 
 * Malatya Hekimhanı METEM 
 * Sakarya Sapanca METEM 
 * Sinop Durağan Atatürk METEM  
* Sivas Kangal METEM 
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* Adıyaman Gölbaşı METEM (Son üç öğretim yılında öğrenci sayısı giderek azalıyor) 
* Aydın Bozdoğan İ.Sezgin METEM (Son üç öğrt. yılında öğrenci sayısı giderek azalıyor) 
* Mardin Kızıltepe METEM (Son üç öğretim yılında öğrenci sayısı giderek azalıyor) 
 * Muğla Köyceğiz METEM (Son üç öğretim yılında öğrenci sayısı giderek azalıyor) 
 * Muğla Yatağan METEM (Son üç öğretim yılında öğrenci sayısı giderek azalıyor) 
 * Uşak Ulubey METEM (Son üç öğretim yılında öğrenci sayısı giderek azalıyor) 

Öğretim yıllarına göre öğrenci sayılarındaki değişimin incelenmesi METEM’lerin etkililiğinin 

belirlenmesi açısından önemlidir. Öğrenci sayılarındaki azalmanın özellikle son üç öğretim yılında giderek 

azalan METEM’lerin nedenleri araştırılmalıdır. Öğrenci sayısının azalmasının METEM’in etkililiğindeki  

azalmadan mı, yoksa dış etkenlerden (örneğin göç) mi kaynaklandığı saptanmalıdır.  

METEM’lere yeni kayıt olan öğrenci sayılarının yıllara göre düzenli olarak arttığı         (2002-2003 

öğretim yılında biraz düşme var) ve 2004-2005 öğretim yılında yükseldiği daha önceki verilerden 

gözlenmektedir.  

METEM’lerin etkililiği ve özellikle iç verimliliği konusunda analiz yapmak amacıyla oluşturulmuş 

olan bilgi toplama aracında istenen veriler düzenli ve gerektiği gibi geri dönmediği için, öğrenci akış modeli 

hazırlanamamıştır. Bu nedenle sistemdeki öğrencilerin akışı; sınıf geçme, sınıfta kalma, METEM’den 

ayrılma, mezun olmaya yönelik değerlendirmeler yapılamamıştır. Bu hesaplamaların yapılamaması 

nedeniyle öğrenci-yıl verimliliği, maliyet artış katsayıları ve buna bağlı olarak sınıfta kalan ve okuldan 

ayrılan öğrencilerin maliyeti, diğer bir deyişle kayıplar hesaplanamamıştır.  

Ancak, yukarıda verilen bulgulardan bilgi toplama aracında, METEM yöneticilerinin, öğrenci 

devamsızlığı konusunda sorulan sorulara, 22’si “düşük”, 32’si “orta”, 4’ü de “yüksek” olarak görüş 

bildirmiştir. 

METEM’lerin amaçlarını gerçekleştirme düzeyi, etkililiğinin bir göstergesidir. Öğrenci 

devamsızlığının düzeyi ile öğrenciye kazandırılacak bilgi, beceri ve tutum düzeyi yani öğrencinin başarısı, 

dolayısıyla METEM’in etkililiği arasında bir ilişki vardır. Bu nedenle öğrenci devamsızlığının daha ayrıntılı 

olarak incelenmesi, nedenlerinin saptanarak devamsızlığın önlenmesi gerekmektedir. 

METEM’lerde öğretmen ve müdür yardımcısı sayısının gelişimi konusundaki veriler   verilmişti. Bu 

konuda METEM’lerden sağlanabilen verilerden ve Şekil 133’de müdür yardımcısı sayılarının METEM 

olmadan önce 1999-2000 öğretim yılında 198, 2000-2001 öğretim yılında 204, 2001-2002 öğretim yılında 

212 olduğu; METEM olduktan sonra ise 2001-2002 öğretim yılında 186’ya, 2003-2004 öğretim yılında 

182’ye, 2004-2005 öğretim yılında da 180’e düştüğü gözlenmektedir. Müdür yardımcısı sayısı yanında 

müdür sayısının da azalması söz konusudur. METEM’lerde yönetici sayılarının azalması, öğretmen sayısı 

yönünden önemlidir. Bu durum daha az sayıda kişinin yöneticilik yapmasına, dolayısıyla yönetici sayılarının 

azalmasıyla da o kadar kişinin öğretmenlik görevini sürdürmesini sağladığından, METEM’lerin etkililiğinde 

rol oynayan önemli bir durum olarak değerlendirilebilir. 

Şekil 133. METEM’lerde Müdür Yardımcısı ve Öğretmen Sayılarının Gelişimi 
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Bir eğitim düzeyinin niteliği ve iç verimliliğinde etkili olan en önemli öğe, nitelikli öğretmendir. 

Öğretmen, okulun amaçlarının gerçekleştirilmesinde önemli bir role sahiptir. Öğretmen sayılarının gelişimi 

incelendiğinde; öğretim yıllarına göre 1999-2000 öğretim yılında 1688, izleyen öğretim yıllarında 1706, 

1736, 1660, 1798 ve 2004-2005 öğretim yılında 1886 olduğu gözlenmektedir. Öğretmen sayılarında 2003-

2004 öğretim yılında diğer yıllara göre biraz azalma olduğu, diğer öğretim yıllarında ise düzenli bir artış 

yaşandığı anlaşılmaktadır. Kuşkusuz müdür yardımcılarının sayılarını da öğretmen sayılarına eklemek 

gerekir. Bu durumda öğretmen sayılarının 1999-2000 öğretim yılından 2004-2005 öğretim yılına kadar 

değişimi şöyle olmuştur: 1886, 1910, 1948, 1846, 1980, 2066. 

METEM’lerin niteliği (kalitesi) açısından bir öğretmene düşen öğrenci sayının incelenmesi gerekir. 

METEM öncesinde ve sonrasında bir öğretmene düşen öğrenci sayısının ortalama 10-11 olduğu 

görülmektedir. Bu sayı genel olarak değerlendirildiğinde, düşük bir sayıdır. Öğretmen sayısı tüm 

METEM’ler için ayrı ayrı incelenerek, boş geçen dersler varsa bunlara öğretmen sağlanmalı, diğer yandan 

öğretmen fazlalığı varsa buna göre önlemler alınmalı; böylece METEM’lerin daha etkili olmasına çaba 

gösterilmelidir.  

METEM’lerin etkililiklerinin belirlenmesinde öğrencilerine/mezunlarına kazandırdığı nitelikler çok 

önemlidir. Bu nedenle METEM’lerin etkililiğinin belirlenmesi amacıyla çeşitli “mezun izleme” çalışmaları 

gerçekleştirilmelidir. Mezun izleme çalışmaları ile METEM’lerin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı 

yeterlikleri ne düzeyde kazandırılabildiği ortaya konulabilir. Bu konuda başvurulabilecek birinci gösterge 

METEM mezunlarının ne kadarının öğrenim gördüğü alanda işe girdiği, istihdam edildiğidir. İkinci gösterge 

de mezunların öğrenim gördükleri alanda bir yükseköğretim programına yerleşme durumudur. Bu iki 

göstergeyle ilgili olarak araştırmanın bilgi toplama aracında iki soruya yer verilmiştir. Ancak ilgili Genel 

Müdürlüklerden yeterli ve düzenli bilgi elde edilememiştir. Aslında Türkiye’de henüz okullar, mezunlarını 
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izlemeyi kurumsallaştıramamışlardır. Bu nedenle bu konuda bilgi sağlanamamaktadır. Bu gereksinim 

nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığı mezunları izleme konusunda bir proje çalışması yapmaktadır. Eğer, bir 

öğrenci mezun olduğu meslek lisesindeki alanıyla ilgisi olmayan bir yükseköğretim programına yerleşmişse, 

o meslek lisesinin ekonomik kaynaklarının savurganca kullanıldığı ileri sürülebilir. Çünkü o okulun 

amaçlarının dışında bir durum söz konusudur. 

Öte yandan METEM’lerin mezunlarının ne kadarının kendi alanlarındaki yükseköğretim 

programlarına yerleştikleri de  incelenmelidir. Son yıllarda meslek lisesi mezunlarına meslek 

yüksekokullarına sınavsız geçebilme hakkının sağlanması, meslek lisesi mezunlarının yükseköğretime 

geçişini hızlandırmıştır. Bu konuda genel bir görüş belirtebilmek için METEM’leri de içine alan mesleki ve 

teknik lise mezunlarının üniversiteye yerleşmesi ile ilgili  istatistikler aşağıda verilmiştir. 

Tablo 54 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Mezunlarının Üniversiteye Yerleşme Durumları (1985-2005) 

Okul Türü 

1985 1990 2005 
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Liseler 300689 102009 503046 113428 1272567 1079119 84.8

İmam Hatip Liseleri 27281 8361 53193 10338 42465 34854 82.1

Kız Meslek Liseleri 11991 2765 25839 2539 77326 48464 62.7

Teknik Liseler 4650 1933 12562 4386 15217 8254 54.2

Ticaret Meslek Liseleri 42830 12067 79629 20763 83338 44487 53.4

Endüstri Meslek Liseleri 70325 18384 155508 23465 136495 48738 35.7

Tüm Liseler Toplamı 480633 156065 892975 196253 1671603 1298666 77.1

http://osym.gov.tr 

2005 yılında kız meslek lisesi mezunlarının üniversite sınavındaki başarı oranı % 62.7, teknik lise 

mezunlarının başarı oranı % 54.2, ticaret meslek lisesi mezunlarının başarı oranı % 53.4, endüstri meslek 

lisesi mezunlarının başarı oranı % 35.7 olmuştur. Kendi aralarında karşılaştırıldığında üniversite sınavını 

kazanmada kız meslek liselerinin daha başarılı, endüstri meslek liselerinin daha az başarılı olduğu 

söylenebilir. Kuşkusuz, üniversite sınavını kazananların sayılarının yanında hangi programlara 

yerleştiklerinin incelenmesi de önemlidir. Bu istatistiksel veriler, mesleki ve teknik öğretim mezunlarının 

kendi alanlarında bir işe yerleşip yerleşmedikleri konusundaki verilerin önemini daha da kanıtlamaktadır.  

Mesleki ve teknik lise mezunlarından meslek yüksekokullarına (MYO) yerleşen öğrencilerin sayıları 

da aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 55 

Mesleki ve Teknik Lise Mezunlarından Meslek Yüksek Okullarına Yerleşenlerin Sayısı 

Yıl Sayı Yerleşenler İçindeki 
Yüzde 
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1995 28.909 42,2 
1996 32.784 41,3 
1997 38.486 38,2 
1998 32.922 37,2 
1999 48.485 48,4 
2000 56.674 53,6 
2001 64.076 54,1 
2002 166.402 85,9 
2003 121.718 75.8 

Kaynak: YÖK, Kasım 2004, s. 36-37 

Mesleki ve teknik lise mezunlarından MYO’larına yerleşen öğrenci sayısının, MYO’larına 

yerleşenler içindeki oranı 2002 yılında en yüksek değerine (% 85.9) ulaşmış ve 2003 yılında da yerleşenlerin 

% 75.8’i olmuştur. Bunda en büyük etki, meslekî ve teknik lise mezunlarının meslek yüksekokullarına 

sınavsız girmesiyle ilgili düzenlemeler olmuştur. 

Mesleki ve teknik lise mezunlarından 1998-2003 yılları arasında örgün yükseköğretim önlisans 

(MYO) ve lisans programlarına yerleşen öğrenci sayıları Tablo 56’da verilmiştir. 

Tablo 56 
Mesleki ve Teknik Liselerden Mezun Oluğu Yıl Örgün Yükseköğretim Programlarına 

Yerleşenlerin Sayıları 

Yıl Önlisans (MYO) Lisans Toplam 
1998 6.655 7.428 14.083 
1999 13.428 10.294 23.722 
2000 13.299 8.225 21.524 
2001 14.019 7.914 21.933 
2002 73.060 8.153 81.213 
2003 67.256 8.325 75.581 

Kaynak: YÖK, Kasım 2004, s. 36-37. 
Buna göre mesleki ve teknik liselerden mezun olduğu yıl örgün yükseköğretim programlarına 

yerleşenlerin sayısı 1998 yılında 14.083 iken, 2002 yılında 81.213 ve 2003 yılında 75.581 olmuştur. Son 

yıllardaki artış, mesleki ve  teknik lise mezunlarının sınavsız olarak meslek yüksekokullarına girmesi 

kararından etkilenmiştir.  

Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün 05.05.2005 tarih ve 3586 sayılı 

yazıları gereği Valiliklerden istenen bilgi ve belgelerin; Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünden bir 

daire başkanı ile bir şube müdürü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünden bir görevli öğretmen, Ticaret 

Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünden bir şube müdür vekili ve Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel 

Müdürlüğünden bir şube müdüründen oluşturulan komisyon tarafından 10.08.2005 tarihinde yapılan çalışma 

sonucu, “Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin Mevcut Durumlarının Değerlendirilmesine Ait İnceleme 

Raporu”nda 89 METEM’le ilgili olarak; 

• 3 METEM’in (Muğla Ortaca Ahmet Ateş METEM, Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı 

Halit Narin METEM, Hatay Samandağ METEM) önceki örgüt yapısına kavuşturulması, 
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• 3 METEM’in (Elazığ Palu METEM, Hatay Dörtyol Payas METEM, Nevşehir Kozaklı METEM) 

EML’ne dönüştürülmesi, 

• 3 METEM’de (Çanakkale YeniceMETEM, Sakarya Geyve METEM, Sinop Türkeli METEM) 

İHL olduğundan ÇPL’ye dönüştürülmesi, 

• 3 METEM (K.Maraş Göksun METEM, Diyarbakır Ergani Şehit Jandarma Pilot Lütfi Gün 

METEM, Kars Sarıkamış METEM) bünyesinde MEM açılarak devam etmesi, 

• 16 METEM’in (Adıyaman Kahta METEM, Adıyaman Gölbaşı METEM, Ankara Kalecik Şehit 

Mehmet Yıldırım METEM, Ankara Elmadağ METEM, Antalya Korkuteli METEM, Antalya 

Kumluca METEM, Çorum Alaca METEM, Muğla Köyceğiz METEM, Muğla Yatağan 

METEM, Ordu Gölköy METEM, Rize Ardeşen METEM, Zonguldak Devrek METEM, Van 

Özalp METEM, Mardin Kızıltepe METEM, Mersin Erdemli METEM, İzmir Aliağa METEM) 

yerinde yapılacak incelenme sonucu karar verilmesi, 

• 61 METEM’in ise aynı yapılanması ile eğitim-öğretime devam etmesi, 

uygun olacaktır görüşünü bildirmişlerdir. 

Ayrıca; Bitlis Tatvan, Çorum Mecitözü, Gaziantep Islahiye, Kastamonu İnebolu, Kocaeli 

Karamürsel, Ordu Mesudiye, Rize Çayeli, Rize Pazar, Şanlıurfa Suruç, Van Erciş METEM’lerin açıldıktan 

sonra eski örgüt yapısına dönüştürülmüş olmasının değerlendirilmesi, METEM’lerin etkililikleri açısından 

ışık tutacaktır. 

METEM uygulaması ile maliyet-etkililiğin hangi düzeyde sağlandığı konusunda bu araştırmanın 

bilgi toplama araçlarıyla METEM yöneticilerinin ve İlçe Millî Eğitim Müdürleri / Şube Müdürlerinin 

görüşleri de alınmıştır.  

Araştırma gruplarından METEM yöneticilerinin METEM uygulaması ile birlikte maliyet-etkililiğin 

hangi ölçüde gerçekleştiği ile ilgili görüşleri Tablo 57’de yer almaktadır. 

Tablo 57 
METEM Yöneticilerinin METEM Uygulaması İle Birlikte Maliyet-Etkililiğin Hangi Ölçüde 

Gerçekleştiği İle İlgili Görüşleri 

İfadeler Görüş Sayısı 
Maliyetler düşmüştür 17 
 Personel giderleri düşmüştür 2 
 Isınma, aydınlanma vb. giderler düşmüştür 2 
 Bakanlık bütçesindeki yük azalmıştır 2 
Etkililik sağlanmıştır 11 
 Personelden tasarruf sağlanmıştır 4 
Hiçbir şey değişmemiştir 4 
Maliyet-etkililik sağlanamamıştır 4 
Okulların bütçesi azalmıştır 1 

Tablo 57’de görüldüğü gibi görüşme yapılan METEM yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu 

maliyetlerin düştüğünü (17) ve etkililiğin sağlandığını (11) belirtmiştir. Hiçbir şey değişmedi (4), maliyet-

etkililik sağlanamadı (4) ve okulların bütçesi azaldı (1) yönünde görüş belirtenler de vardır.  
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Bu konu ile ilgili yönetici görüşlerinden birisine aşağıda yer verilmiştir.  

“İllaki maliyet açısından, imkânların etkili kullanılmasından bahsettik. Maliyeti düşürüyor 

METEM’ler. Aynı birimi, personeli ya da yakıtı ayrı ayrı kullanmak varken şu an tek bir çatı altında 

kullanıyorsunuz ve maliyeti düşürüyorsunuz. İlçede mesleki eğitim alanında tek merkez olduğunuz için daha 

etkili oluyorsunuz”. 

Ancak tam ters yönde görüş belirtenler de vardır. Örneğin aşağıdaki görüş gibi.  

“METEM uygulaması hiçbir şeyi değiştirmemiştir. Hatta okulumuza gelen ödenekler azalmıştır. 

Eskiden bir okula gelen ödenek şimdi tek okula gelmeye başlamıştır. Ben bu konuda katkısı olduğunu 

düşünmüyorum…” 

Araştırma gruplarından İlçe Millî Eğitim Müdürleri ya da Şube Müdürlerinin METEM uygulaması 

ile birlikte maliyet-etkililiğin hangi ölçüde gerçekleştiği ile ilgili görüşleri Tablo 58’de yer almaktadır. 

Tablo 58 
İlçe Millî Eğitim Müdürleri ya da Şube Müdürlerinin METEM Uygulaması İle Birlikte 

Maliyet Etkililiğin Hangi Ölçüde Gerçekleştiği İle İlgili Görüşleri 

İfadeler Görüş Sayısı 
Maliyetler düşmüştür 14 
 Personel giderleri düşmüştür 1 
Etkililik sağlanmıştır 9 
 Personelden tasarruf sağlanmıştır 1 
Hiçbir şey değişmemiştir 1 
Maliyet-etkililik sağlanamamıştır 2 

Tablo 58 incelendiğinde METEM yöneticilerine benzer sonuçların yer aldığı görülmektedir. Tablo 

58’de görüldüğü gibi görüşme yapılan İlçe Millî Eğitim Müdürleri ya da Şube Müdürlerinin büyük bir 

çoğunluğu maliyetlerin düştüğünü (14) ve etkililiğin sağlandığını (9) belirtmiştir. Hiçbir şey değişmedi (1) 

ve maliyet-etkililik sağlanamadı (2) yönünde görüş belirtenler de vardır.  

Şekil 134’te METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin parasal kaynakların okulun öncelikleri 

doğrultusunda kullanılması ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  
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Şekil 134. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Parasal Kaynakların Okulun Öncelikleri Doğrultusunda 

Kullanılması İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 
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Şekil 134’te de görüldüğü gibi “parasal kaynakların okulun öncelikleri doğrultusunda 

kullanılmasında” “biraz” ve “büyük ölçüde” arttığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık     % 43, 

yöneticilerde % 58’dir. Öğretmenlerin % 44’ü, yöneticilerin % 35’i bir değişme olmadığını düşünmektedir. 

Azaldığını düşünenlerin oranı ise öğretmenlerde % 14, yöneticilerde % 7’dir. Bu bulgular, METEM 

yöneticilerinin yarısından çoğunun (% 58) ve öğretmenlerin de önemli bir bölümünün (% 43) parasal 

kaynakları, okulun öncelikleri doğrultusunda kullanılmasının arttığını düşündüklerini göstermektedir.  

İnsan Kaynaklarının Okulun Öncelikleri Doğrultusunda Kullanılması 

Şekil 135’te METEM yöneticileri ve öğretmenlerinin insan kaynaklarının okulun öncelikleri 

doğrultusunda kullanılması ile ilgili görüşlerinin dağılımına yer verilmiştir.  
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Şekil 135. METEM Yöneticileri ve Öğretmenlerinin İnsan Kaynaklarının Okulun Öncelikleri Doğrultusunda 

Kullanılması İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 

Şekil 135’te görüldüğü gibi “insan kaynaklarının okulun öncelikleri doğrultusunda kullanılması” 

konusunda “biraz” ve “büyük ölçüde” arttığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde yaklaşık % 40, 

yöneticilerde % 57’dir. Öğretmenlerin % 48’i, yöneticilerin % 38’i bir değişme olmadığını düşünmektedir. 

Azaldığını düşünenlerin oranı ise öğretmenlerde % 12, yöneticilerde       % 5’tir. Bu bulgular, METEM 

yöneticilerinin yarsından çoğunun (% 57) insan  kaynaklarının okulun öncelikleri doğrultusunda 

kullanılmasının arttığını, öğretmenlerin de önemli bir oranının      (% 40) aynı düşünceyi paylaştığı 

gözlenmektedir.  
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3. 5. METEM’LERİN BAĞLI OLDUĞU İLGİLİ GENEL MÜDÜRLERLE YAPILAN GÖRÜŞME 

SONUÇLARI 

Araştırma gruplarından METEM’lerin bağlı olduğu ilgili genel müdürlere METEM’lerin değişik 

boyutları ve mesleki eğitimle ilgili bir takım sorular sorulmuştur. Dört genel müdürün bu sorulara verdikleri 

cevaplar araştırmanın amaçları doğrultusunda özetlenerek aşağıda olduğu gibi aktarılmaya çalışılmıştır. 

SORU 1: Size göre Meslek Liselerinin “çok program-tek yönetim ilkesi” altında METEM olarak 

birleştirilmesinin gerekçesi nedir? 

GENEL MÜDÜR I   : Küçük yerleşim birimlerindeki imkânları, yeni bir yatırıma gitmeden 
kullanmak, kaynakları birleştirerek mesleki eğitimi yaygınlaştırmaktır. 

GENEL MÜDÜR II  : İnsan ve insan dışı tüm kaynaklardan tasarruf sağlamak. Nitekim 
Dünyadaki gelişmeler de bu yönde olup çok program ve tek yönetim 
şeklindedir. 

GENEL MÜDÜR III : Kaynaklardan tasarruf ederek, mesleki ve teknik eğitimi küçük yerleşim 
birimlerine götürmek. 

GENEL MÜDÜR IV : Kaynakları verimli kullanmak ve tasarruf sağlamak. 

SORU 2: METEM uygulamasına geçişte METEM Yönetmeliğinin tam olarak uygulanıp uygulanmadığı 

konusunda ne düşünüyorsunuz?  

GENEL MÜDÜR I   : Yönetmeliğe imkânlar çerçevesinde olduğunca uyulduğunu 
düşünüyorum. 

GENEL MÜDÜR II  : Yönetmeliğe imkân olduğunca uyuldu. Ancak var olan programlar 
birleştirildi, programların oluşturulmasında yörenin gereksinimleri 
yeterince dikkate alınmadı. 

GENEL MÜDÜR III : Tam olarak uyulmadı, meslek okullarının birleştirilmesi biraz aceleye 
geldi, bazı birleşmeler isabetli olurken, bazıları olmadı. Örneğin 7 km 
uzaklıkta olanda birleşme gerçekleştirildi, fizikî imkânlar dikkate 
alınmadı. 

GENEL MÜDÜR IV : Yönetmelikler uygulansın diye çıkarılır. Uyulduğunu düşünüyorum. 

SORU 3: Size göre METEM uygulamalarında yaşanan başlıca güçlük ve sorunlar nelerdir? 

GENEL MÜDÜR I   : METEM adında bir sıkıntı var. Düşünce bazında altyapısı 
oluşturulmadığı için insanlar yeterince benimsemedi. METEM’ler lise 
statüsünde görülmediği için sosyal bir statü kazandırdığına inanılmıyor. 
Örneğin üniversite sınavlarına girişte bile zorlandılar. Bu kurumlar 
yeterince anlaşılamadı. Programların uygulama alanı çok sınırlı,  
METEM buna bir çözüm getiremedi, başka bir tanımla, METEM’ler 
piyasa-işgücü talebine göre kurulamadı. Çıraklık eğitimi ile örgün 
eğitim bütünleştirilemedi, yatay-dikey geçişlere yer verilemedi. 

 
 
GENEL MÜDÜR II  : METEM olarak seçilen binalar ulaşım, çevrenin ihtiyacı, fizikî 

kapasiteyi tam olarak karşılayamadı. Birleşen okulların yönetici ve 
öğretmenleri bu oluşumu yeterince benimsemedi. METEM’in kuruluş 
amacı yeterince anlatılmadı. Ortaöğretim sisteminin genelinde Çok 
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Programlı Liseler var iken, METEM’lerin oluşturulması, sistem 
bütünlüğüne uyum sağlayamadı. Öğrencilerin uygulama yapmak için 
işletme bulma güçlüğüne bir çözüm getiremedi. Yöneticiler kendi alanı 
dışındaki programları tanıyamıyorlar ve tanımakta zorlanıyorlar. Her 
genel müdürlük METEM’lere kendi penceresinden bakıyor. 

GENEL MÜDÜR III : METEM ismi tutmadı, bu isim liseyi çağrıştırmıyor. ÖSYM’ye girişte 
sorunlar yaşandı. MEM ile karıştırılıyor. Yöneticilerin kim olacağı 
konusunda sorunlar yaşandı. 

GENEL MÜDÜR IV : Farklı programlar uygulayan bu kurumların yöneticileri, kendi alanı 
dışındaki programları ve mevzuatını pek bilmiyorlar. Özellikle meslek 
lisesi menşeyli yöneticiler çıraklıkla ilgili mevzuata çok yabancılar. 
Farklı statüdeki personelin farklı programlarda çalıştırılması, yönetimde 
problemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çıraklıktan gelen 
öğrenciler hor görülüyor. 

SORU 4: METEM’e dönüştürülüp eski haline dönen meslek liselerinin METEM’den vazgeçme 

gerekçeleri nelerdir?  

GENEL MÜDÜR I   : İhtiyacı karşılayan programlar açılmadığı için. Benimsenmediği için. 

GENEL MÜDÜR II  : METEM binasının uygun seçilmemesi, binaların birbirine uzaklığı. Bir 
kısım METEM’lere kız öğrencilerinin gitmek istememesi. METEM 
oluşumunu yerel yöneticilerin ve velilerin yeterince benimsememesi, 
eski haline dönülmesi yönünde teklif getirmesi. İlgili genel 
müdürlüklerin yeterince METEM olguna sahip çıkmaması. 

GENEL MÜDÜR III : METEM olarak seçilen okulun birleştirilen diğer okullara uzaklığı. 
Mahalli yöneticilerden ve yöre halkından gelen teklifler. Uygulamada 
karşılaşılan yönetimle ilgili sorunlar. 

GENEL MÜDÜR IV : Bence önemli bir gerekçe bulunmamaktadır. METEM’lerin bağlı 
oldukları genel müdürlüklerin sahip çıkmaması ve taviz vermesidir. 

SORU 5: Gözlem ve değerlendirmelerinize göre METEM uygulamasının güçlü yönleri nelerdir?  

GENEL MÜDÜR I   : Kaynakları birleştirerek, mevcut kaynaklarla mesleki eğitimi 
yaygınlaştırma. Yöresel gereksinim  ve taleplere uygun programlar 
açma. 

GENEL MÜDÜR II  : Kaynakların verimli kullanılması ve tasarruf sağlanması. Farklı 
programların birbirlerinin hizmet ve üretiminden yararlanmasını 
sağlamıştır. 

GENEL MÜDÜR III : Kaynakların verimli kullanılması ve tasarruf. Öğretmen ihtiyacının 
mevcut kaynaklarla giderilmesi. Farklı programlardaki öğrencilerin 
kaynaşması sağlandı. 

GENEL MÜDÜR IV : Kaynakların verimli kullanılması ve tasarruf. Öğretmen ihtiyacının 
mevcut kaynaklarla giderilmesi. Farklı programlardaki öğrencilerin 
kaynaşması sağlandı. 

SORU 6: Gözlem ve değerlendirmelerinize göre METEM uygulamasının zayıf yönleri nelerdir?  

GENEL MÜDÜR I   : Amacına uygun altyapı, donanım ve öğretmen eksikliği. 

GENEL MÜDÜR II  : Ortaöğretimdeki sistem bütünlüğüne uygun düşmemektedir.   

GENEL MÜDÜR III : METEM ismi tutmadı. Bazı birleşmeler isabetli olmadı. Bazılarında 
binalar dağınık, bu da yönetim ve denetimi güçleştirmektedir. Kalitenin 
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düştüğünü düşünüyorum, çünkü talep azaldı, yönetim ve denetim 
zayıfladı, yöneticiler farklı programları kucaklayamadılar. Kısaca bu 
koşulların kaliteyi olumsuz etkilediğini düşünmekteyim. 

GENEL MÜDÜR IV : Yöneticilerin geldiği okulun programlarının öne çıkması, diğer 
programlara ilginin azalması ve  üvey evlat muamelesi yapılması.   

SORU 7: Size göre, METEM uygulamasının başarıya ulaşması için dikkat edilmesi gereken konular 

nelerdir?  

GENEL MÜDÜR I   : METEM’ler kuruluş amaçlarına hizmet edip etmedikleri yönünden 
değerlendirilmeli, hizmet etmeyenler kapatılmalıdır. 

GENEL MÜDÜR II  : Sistemi bir bütünlük içinde yeniden yapılandırılarak, METEM’ler bu 
yeni yapı içerisinde yeniden gözden geçirilmelidir. 

GENEL MÜDÜR III : İsmi değişmeli, Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi olmalıdır. 
METEM’leri oluşturan programlar bir kampüste toplanmalıdır. 
METEM’lerin oluşturulmasında bir nüfus sınırlaması getirilmelidir, 
nüfusun en az 5.000 olması istenmelidir. Başka bir şekilde ifade etmek 
gerekirse, beldelerde açılmamalıdır. İlçelerde açılmalıdır. Pansiyon 
sistemi ile desteklenmelidir. Taşımalı sistem getirilmelidir. 

GENEL MÜDÜR IV : METEM’lerin yöneticileri, ilgili genel müdürlükler tarafından 
eğitilmeli. Programlar, daha doğrusu eski okullar tek bir binada 
toplanmalı, çünkü, farklı binalarda öğretim yapılması yönetim ve 
denetimi zayıflatmaktadır. Fizikî gereksinimleri giderilmelidir. 

SORU 8: Size göre METEM uygulaması ile birlikte maliyet-etkililik ne ölçüde sağlanmıştır? 

GENEL MÜDÜR I   : Sağladığını düşünüyorum. Ancak bu kurumların modernizasyonu 
sağlanamamıştır. 

GENEL MÜDÜR II  : Sağladığını düşünüyorum. 

GENEL MÜDÜR III : Maliyet-etkililik sağladığına inanıyorum. 

GENEL MÜDÜR IV : Maalesef Türkiye’de maliyet-etkililik hesabı yeterince 
yapılmamaktadır. Bu yapıldığında maliyetin düştüğü açıkça 
görülecektir. 

SORU 9: Küçük yerleşim yerlerinde farklı genel müdürlüklere bağlı meslek liseleri METEM olarak 

birleştirildi. Bu uygulamanın tüm meslek liseleri için uygulanması konusunda ne 

düşünüyorsunuz?  

GENEL MÜDÜR I   : Önemli olan METEM’lerin amaçlarıdır. Bu amaçlara hizmet ediyorsa 
açılmalıdır. 

GENEL MÜDÜR II  : Tümü için doğru olmayacaktır. Yukarda belirtilen ortaöğretimdeki 
yeniden yapılanma kapsamında METEM’ler değerlendirilmelidir. 

 
GENEL MÜDÜR III : Bu uygulama bütün meslek okulları için olmaz, yukarda da açıkladığım 

gibi ilçelerde uygulanmalıdır. 

GENEL MÜDÜR IV : Tümü için doğru olmaz, özellikle de öğrencisi fazla olan büyük okullar 
için. Öğrenci sayısı 150’den az olan meslek liseleri ile mesleki eğitim 
merkezleri, fizikî ve diğer şartları da dikkate alınarak METEM çatısı 
altında birleştirilmelidir. Bu uygulama tüm belde ve ilçelerde 
yapılmalıdır. 
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SORU 10: Meslek liselerinin bağlı olduğu tüm genel müdürlüklerin tek çatı altında birleştirilmesi 

konusunda ne düşünüyorsunuz;?  

GENEL MÜDÜR I   : Evet, birleşmeli, ama bu, dünyadaki sektörel yapıya uygun olarak 
yapılmalıdır. Şöyle ki, dünyada hizmet sektörü hızla gelişerek imalat ve 
sanayi sektörünün önüne geçmiştir. Bu nedenle böyle bir birleşme,  
hizmet sektörüne eleman yetiştiren ”ticaret ve turizm eğitimi”nin 
hizmet götürmesini aksatmamalıdır. 

GENEL MÜDÜR II  : Ortaöğretimin bir bütünlük içerisinde  yeniden yapılanmasına uygun 
olarak genel müdürlükler birleştirilebilir. Ancak zorunlu eğitimin 12 yıl 
olması esas alınarak bu yapılmalıdır. 

GENEL MÜDÜR III : Genel müdürlükler birleştirilmeli, anacak bu birleşme, Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel Müdürlüğü örneğinde olduğu gibi bağlı kuruluş 
biçiminde olmalı, yetkileri artırılmalı, bütçe, personel, donatım gibi 
görevleri kendisi yapabilmeli, başta işletmeler olmak üzere mesleki 
eğitimle ilgili tüm sosyal tarafların oluşturduğu bir yönetim kurulu 
olmalıdır. Bütçe ve programlar bu kuruldan geçmelidir. Ayrıca, sosyal 
taraflar bütçeye destek vermelidir. Bu genel müdürlüğün adı da, 
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olmalıdır. 

GENEL MÜDÜR IV : Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel 
Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlükleri tek bir 
genel müdürlük haline getirilmelidir. Çıraklık eğitimi mevzuat, 
program ve uygulama biçimi yönünden farklı olduğu için, Çıraklık ve 
Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü bu birleşmenin dışında tutulmalıdır. 
Nitekim OECD’nin son hazırladığı raporda da bu yönde bir görüş ve 
öneri vardır. 

SORU 11: METEM’lerle ilgili söylemek istediğiniz başka görüş ve önerileriniz var mı? 

GENEL MÜDÜR I   : Başka bir önerim yoktur. Teşekkür ederim. 

GENEL MÜDÜR II  : Eğitimde bu tür yeni oluşum ve reformlar, araştırmalara dayalı olarak, 
ilgili tarafların görüşleri alınarak yapılmalı, plânlanmalı ve 
uygulanmalıdır. Zorunlu bir gerekçe olmadan da bundan 
vazgeçilmemelidir. 

GENEL MÜDÜR III : Teşekkür ederim, bu öneriler doğrultusunda uygulanırsa daha iyi 
sonuçlar alınacağını düşünüyorum. 

GENEL MÜDÜR IV : Kaynakları kullanmada tasarruf sağlayan bu uygulamadan 
vazgeçilmemeli, öğrencisi az olan tüm belde ve ilçelerde 
uygulanmalıdır. 

3. 6. BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ İLE YAPILAN GÖRÜŞME SONUÇLARI 

Araştırma kapsamında dört Bakanlık Müfettişine METEM’lerin değişik boyutları ve mesleki 

eğitimle ilgili sorular sorulmuştur. Bakanlık Müfettişlerinin bu sorulara verdikleri cevaplar araştırmanın 

amaçları doğrultusunda özetlenerek aşağıda olduğu gibi aktarılmaya çalışılmıştır. 

SORU 1: Size göre Meslek Liselerinin  “çok program- tek yönetim ilkesi” altında METEM olarak 

birleştirilmesinin gerekçesi nedir? 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ I   : Küçük yerleşim bölgelerinde çok program yerine tek yönetim 
altına almakla kaynak israfı önlenmiş, bu şekilde üç dört okul 
yerine tek okul yapılarak çok programın uygulanması 
sağlanmıştır. 
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BAKANLIK MÜFETTİŞİ II  : Öncelikle şunu belirtmek gerekir. Meslekî eğitimle ilgili temel 
ve yerinde bir proje. Bir kere insan kaynakları yönüyle 
eğitimcilerimizin bu amaçlarla bir araya getirilmesi çok önemli. 
Tabiî ki bunun sonuçlarını kısa vadede görmeyeceğiz. Projenin 
biraz oturması gerekiyor. Bir takım sorunlar var. Şu ana kadar 
mesleki eğitimi tek çatı altında toplama konusunda ciddi bir 
proje yoktu. Kız Teknik ayrı, Erkek Teknik ayrı, Ticaret Turizm 
ayrı idi. Bunları hep bir araya getirerek bir sinerji yaratılması 
gerekiyordu. Mesleki eğitim sonrasında sanayide çok ciddi bir 
verim alınamamıştır. Bunların sorgulanması sonucunda böyle 
bir proje ortaya çıktı. 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ III : Çok doğru ve yerinde bir karar. Ancak bir konuda endişeliyim. 
Altyapı itibariyle okulların birbirine uyum durumlarının çok 
incelenmesi ve uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ IV : Küçük yerleşim yerlerindeki okulların birleştirilmelerinde 
büyük fayda vardır. Araç-gereçten tasarruf, mekanlardan 
tasarruf. Bazı Endüstri Meslek Liselerimiz var. Bunlar yıllarca 
eğitim-öğretim yapmış, büyük alana sahipler ancak bugün 
öğrenci sayıları çok az.  Kapasite olarak bir çok bina atıl 
durumda duruyor. Böyle bir birleştirme sonucunda o 
okullarımızı atıl durumdan kurtarmak büyük faydalar 
sağlamaktadır. 

SORU 2: METEM uygulamasına geçişte METEM Yönergesinin tam olarak uygulanıp uygulanmadığı 

konusunda ne düşünüyorsunuz? 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ I   : METEM yönetmeliği yok ama Mesleki Teknik Eğitim 
Yönetmeliği var. 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ II  : METEM yönergesinin daha anlaşılır bir şekle kavuşması 
gerekiyor. Çünkü gördüğüm kadarıyla ilgili yönerge tam olarak 
anlaşılamadı. Bu nedenle yönergenin tam olarak uygulandığını 
söylemek zor. 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ III : Görüşüm yok 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ IV : METEM merkezi olacak okulun kapasite [personel, araç-gereç 
vb.] açısından yeterli olup olmadığı önemli. Bu durumda 
uygulamada bir aksaklığın olacağını düşünmüyorum. 
METEM’lere görevlendirilen müdürlerin mesleki ve teknik 
ağırlıklı [teknik öğretmenlerden seçilmesi] olması gerektiğini 
düşünüyorum. 

 

SORU 3: Size göre METEM uygulamalarında yaşanan başlıca güçlük ve sorunlar nelerdir?   

BAKANLIK MÜFETTİŞİ I   : Edindiğim bilgilere göre METEM’lerde hem örgün hem de 
yaygın eğitim öğrencileri olduğundan, çırak öğrenciler buraya 
geliyor, dolayısıyla bu iki grup öğrenci arasında sorunlar 
yaşanıyor. Yaygın öğretim öğrencileri beş gün işletmeler de bir 
gün ise METEM’lere devam ediyor. METEM’e bir gün devam 
etmekle bu öğrencilerin uyum sağlamalarını beklemek güç. 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ II  : Diğer meslek liselerinde de olduğu gibi teknik eleman 
yetersizliği var. Örneğin belli bir kursta ders verilecek, 
dolayısıyla usta öğretici istihdam ediliyor. Bunların teknik 
bilgisi var ama alana ait bilimsel bilgiye sahip değiller. Buda 
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eğitim ve öğretimde verimliliği düşürüyor. 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ III : Bana göre bu sorunların başlıca kaynağı, çok iyi 
örgütlenememektir. 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ IV : Değişik okulların [EML, KML, TML] programları farklı 
olduğundan, bu alanlarda kendini yetiştirmiş olan yöneticilerin 
görevlendirilmesi ile oradaki arkadaşlarının birbirleri ile 
kaynaştırmak ve araç-gereç bakımından okulları yeterli 
donanımla  başarıya götürmek çok iyi olur.  Tek yönlü ve 
mesleki eğitimden anlamayan birinin görevlendirilmesi ile 
birlikte işlerde aksaklıklar ister istemez ortaya çıkacaktır. 

SORU 4: Denetimleriniz sırasındaki gözlemlerinize göre, METEM uygulaması ile ilgili görüşleriniz 

nelerdir? 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ I   : Küçük yerleşim yerlerindeki meslek liselerinin tek bir çatı 
altında birleştirilmesi iyi bir uygulama ancak zaten oralarda 
sanayi de pek gelişmemiş. METEM’e dönüştürme sürecinde 
tam bir bütünleşme sağlanamamış. 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ II  : METEM uygulamasının doğru bir karar olduğunu 
düşünüyorum. Öncelikle, temel unsur şuydu. sanayinin farklı 
alanlarında faaliyet gösterecek (Ticaret Turizm dahil.) bunların 
hepsini bir merkeze topluyorsunuz ve bunlarla ortak bir çalışma 
yapıyorsunuz ve güzel projeler ortaya çıkarma imkanınız var. 
Bunları sanayinin önde gelenleri (örneğin Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası) bunlarla ortaklaşa çok güzel şeyler yapabiliyorsunuz. 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ III : METEM olarak denetime gitmedim 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ IV : Cevap yok. 

SORU 5: Gözlem ve değerlendirmelerinize göre METEM uygulamasının güçlü yönleri nelerdir? 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ I   : Tek yönetim uygulaması olduğundan ve tek bir merkezden 
eğitim verildiğinden kaynak israfı daha az. Çok okul yerine tek 
okul kurmak suretiyle kaynaklar etkili bir şekilde kullanılıyor. 

 
 
BAKANLIK MÜFETTİŞİ II  : Halen Türkiye’de mesleki eğitim çok başlı şekilde. Avrupa 

Birliğine uyumda özellikle Leonardo, bu eğitim başlığı altında 
üretilen projelere baktığımızda bunları en iyi şekilde 
yapabilmenin belki de tek aracı METEM’ler olacaktır. Buraları 
teknik elemanlarla güçlendirdiğinizde, uzun vadede 
Anadolu’nun değişik yerlerinde yöresel olarak değişik şeyler 
yapılabilir. Bunları 3-5 yıl sonrasını düşünerek söylüyorum. 
Çünkü METEM’ler her yönüyle yeni kurumsallaşıyor. 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ III : METEM’lerin yönetimlerinin alanında iyi olan kişilerin eline 
verilmesi durumunda çok başarılı olacaktır. 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ IV : Taşradaki atıl bina ve donanımların kullanılmaya başlanması 
iyidir diye düşünüyorum. 

SORU 6: Gözlem ve değerlendirmelerinize göre METEM uygulamasının zayıf yönleri nelerdir? 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ I   : Örgün eğitim öğrencileri ile yaygın öğretim öğrencilerinin bir 



 

 228

arada eğitim görmesi. 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ II  : Tek çatı altında (yönetim, personel vb.) birleştirme gerçek 
anlamda sağlanamadı. Genel müdürlükler bu durumu ben 
merkezli olarak değerlendireceklerdir. Ayrıca her branşta 
eğitilmiş, teknik ve bilimsel bilgilerle donatılmış öğretici 
eksikliği var. Örneğin el sanatları gibi değişik alanlarda öğretici 
bulmada güçlükler yaşanıyor. Bunlar için sanayide iyi olan 
kişiler çağrılıyor. 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ III : METEM yöneticilerinin bir kısmının teknik öğretmenlerden 
olmaması büyük sorunlara neden olmaktadır. 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ IV : Meslek liselerinin çok etkin olduğu dönemleri denetimlerimiz 
sırasında gördük ve bilmekteyiz. Ancak bu gün Kız Meslek 
Liselerinin programlarının büyük bir bölümünü Halk Eğitim 
Merkezleri doldurmaktadır. 

SORU 7: Size göre, METEM uygulamasının başarıya ulaşması için dikkat edilmesi gereken konular 

nelerdir? 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ I   : Bölgenin eğitim ihtiyacı duyduğu alanlara yönelirlerse başarıya 
ulaşmaları daha kolay olur. 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ II  : Diğer ülkelerde özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde mesleki 
eğitim kurumları incelenmelidir. Buradaki örgütlenme ve işleyiş 
bizdeki ile karşılaştırılmalı, iyi yönleri örnek alınmalıdır. Bizde 
mesleki eğitimle ilgili halk arasında yanlış bir anlayış var. O da, 
deniyor ki [çocuk] okuyamayacaksa, üniversite düşünülmüyorsa 
mesleki okullardan faydalanılsın. Bu aslında yanlış; meslek 
seçiminde mesleki eğitim düşüncesi oturtulmalı. METEM’lerin 
şuan karşılaştıkları sorulara takılıp bu uygulamadan 
vazgeçilmemeli, bir an önce bu sorunlarla [personel, bütçe, 
mekân, donanım, araç-gereç vb.] ilgili sıkıntılar giderilmelidir.  
Yerel eğitim liderleri bu tür uygulamalar için gerekli desteği 
vermelidir. 

 
 
BAKANLIK MÜFETTİŞİ III : Bu uygulamanın başarıya ulaşması için METEM’lerin donanım 

ve personel açısından yeterli hale getirilmesi gerekmektedir. 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ IV : Tek çatı altında birleşme gerçekleştirilmeli ve METEM’lerin 
eğitim araç-gereçlerinin tam olarak sağlanması gerekir. 
METEM’lerden mezun olan öğrencilerin çok iyi yetişmesi ve 
piyasada etkin olması bu okullara rağbeti artırır dolayısıyla bu 
okulların faydası görülür. Okuldan mezun olan öğrenci hiçbir 
şey bilmiyorsa, bu öğrenci eğer piyasada bir iş bulamıyorsa, 
başkalarına menfi örnekler teşkil ediyorsa bu okulların başarılı 
olmalarını bekleyemeyiz. 

SORU 8: Size göre METEM uygulaması ile birlikte maliyet-etkililik ne ölçüde sağlanmıştır? 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ I   : Üç-dört okulun birleşmesiyle kaynak israfı azalmıştır. Ne 
derece etkili olduğunu uygulama içerisinde gözlemek daha 
doğru olur. Biz uygulamanın içinde olmadığımızdan etkililiğini 
söyleyemeyiz. 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ II  : Maliyet etkililiğin beklenen düzeyde gerçekleştiğini söylemek 
zor. Çünkü METEM’lerin bir takım sıkıntıları var. Bunlar 
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çözüldükten sonra sanırım daha verimli olacaklardır. 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ III : Tek çatı altında birleşmenin tam olarak sağlanamaması nedeni 
ile beklenen etkililiğin sağlandığını düşünmüyorum. 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ IV : Bu okulların personel kadrosu, yönetim kadrosu, bina, makine, 
araç-gereç gibi konularda hala sıkıntıları var. Bunlar giderilsin 
ve sonra buradaki eğitim ve öğretimin de başarısına bakarak 
maliyet etkililik konusunda daha sağlıklı karar verilir. 

SORU 9: Küçük yerleşim yerlerinde farklı genel müdürlüklere bağlı meslek liseleri METEM olarak 

birleştirildi. Bu uygulamanın tüm meslek liseleri için uygulanması konusunda ne 

düşünüyorsunuz? 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ I   : Uygulanmasının iyi olmayacağını düşünüyorum. Ancak küçük 
yerlerdeki meslek liselerinin kapatılıp büyük yerleşim 
yerlerinde kampus şeklinde açılarak mesleki eğitimin o şekilde 
verilmesinin daha uygun olacağı düşüncesindeyim. Çünkü 
küçük yerleşim yerlerinde istihdam alanı yok. İstihdam alanı 
olmayınca da buradan mezun olanlar işsiz kalıyorlar. O yüzden 
her yere meslek lisesi ya da METEM açarak kaynak israfı 
yapmanın bir anlamı yok. Meslek liseleri birleştirilsin ancak 
METEM şeklinde değil. METEM şeklinde örgün eğitim 
öğrencileri ile yaygın eğitim öğrencileri arsında uyuşmazlık var. 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ II  : Büyük yerleşim yerlerinde verdiği eğitim ve öğretimin kalitesi 
ile kendini kabul ettirmiş çok başarılı okullarımızı başka yan 
okullarla birleştirilmesi onun başarısını olumsuz yönde 
etkileyebilir. Kendisini piyasaya kabul ettirmiş olan bir EML 
lisesini, bir KM lisesini başka bir meslek lisesi ile 
birleştirdiğiniz zaman onlar ister istemez menfi bir şeye ortama 
itilmiş olur. Dolayısıyla o andaki başarılarını etkileyebiliriz. 
Ancak, benim gördüğüm taşrada imkânsız olan gerçekten alan 
olarak mekân olarak geniş bir yere sahip olmuş ve elinde yeterli 
araç-gereci olmayan meslek liselerini birleştirmede fayda 
vardır. Büyük şehirlerde kendini kabul ettirmiş başarılı 
okulların birleştirilmesinin yanlış olacağını düşünüyorum. 

 
BAKANLIK MÜFETTİŞİ III : Bana göre genel müdürlükler de birleştirilmeli. Çünkü bu genel 

müdürlükler mesleki eğitimle ilgilenmektedirler. 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ IV Yukarıda da belirtilen konuların [personel, yönetim kadrosunun 
tam olması, makine, araç-gereç, mekân gibi gereksinimlerinin 
karşılanması] dikkate alınması ve sağlanması durumunda 
ülkemiz için çok iyi olacağını düşünüyorum. 

SORU 10: Meslek liselerinin bağlı olduğu tüm genel müdürlüklerin tek çatı altında birleştirilmesi 

konusunda ne düşünüyorsunuz;? 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ I   : Evet, tek çatı altında birleştirilmeli. Çünkü dört tane genel 
müdürlüğe bağlanmasının bir anlamı yok. Program çeşitli 
olabilir, modül almak suretiyle, çoklu program alarak kişiler 
değişik alanlara kanalize edilmeli. 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ II  : Bana göre genel müdürlükler de birleştirilmeli. Çünkü bu genel 
müdürlükler mesleki eğitimle ilgilenmektedirler. 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ III : Daha önce de Bakanlığımızca yapılan bir uygulama vardır. 
Eskiden Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü vardı. Bu da çok 
güzel yürüyordu. Ama bugün KML ve İmam Hatip Lisesi 
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olduğu zaman farklı bölümler olunca herkes şu benim, bu 
benim şeklinde sahiplenen ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir 
bütünlük sağlanamıyor. Ama tek genel müdürlük olduğu zaman 
karalar bir yerden verilecek ve dolayısıyla çalışma hem 
hızlanacak hem kaynaklar [madde ve insan kaynakları] etkin 
kullanılmış olacak diye düşünüyorum. 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ IV : Tek yönetim altında toplanması gerekir tabi ki. Okullar 
birleştirildi [EML, KML, TML, İHL], Genel Müdürlükler ayrı, 
o genel müdürlükten bir yazı, bu genel müdürlükten bir yazı, şu 
genel müdürlükten bir yazı, sonuç olarak farklı uygulamalar 
ortaya çıkacak. Bu nedenle uygulamada da birlikteliği sağlamak 
için bir genel müdürlük olmasında fayda vardır diye 
düşünüyorum. 

SORU 11: METEM’lerle ilgili söylemek istediğiniz başka görüş ve önerileriniz var mı?  

BAKANLIK MÜFETTİŞİ I   : Yukarıdakilerden başka görüşüm yok. 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ II  : Mesleki ve Teknik Eğitimle ilgili Avrupa Birliğinin değişik 
fonları var. Mesleki eğitimle ilgili projeleri METEM’lere 
sunmak lazım. Belki böylece öğrenci ve velileri için daha cazip 
hale gelir. 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ III : Yukarıda belirttiklerimin dışında ekleyeceğim bir şey 
olmayacak. Benim bu konuya doğru cevap verebilmem için, 
METEM’leri detayları ile araştırmam ve incelemem gerekecek. 

BAKANLIK MÜFETTİŞİ IV : Bakanlığımızca çeşitli zamanlarda gereksinim  halinde taşrada 
çeşitli okullar açılmış, zamanla göç hali ortaya çıkmış ve bu 
durumda o okullarımız fonksiyonlarını kaybetmiş. Dolayısıyla o 
yatırımlar orda ölü halde beklemek zorunda kalmış. Dolayısıyla 
böyle okulların birleştirilerek kurtarılmasında fayda vardır diye 
düşünüyorum. 
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BÖLÜM IV 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular ve yorumlara göre sonuçlar çıkarılmış ve bu sonuçlara 

dayalı olarak da öneriler getirilmiştir. Ayrıca METEM’lerle ilgili bir model önerisi sunulmuştur.  

4. 1. SONUÇLAR 

Araştırmadan elde edilen bulgulardan ulaşılan sonuçlar aşağıdaki başlıklar altında verilmiştir. 

4. 1. 1. METEM’ler İle İlgili Genel Görüşlere İlişkin Sonuçlar 

1. Öğretmenler, yöneticiler ve öğrencilere göre mesleki ve teknik eğitim kurumlarının METEM olarak 

yapılandırılması doğru bir uygulamadır.  

2. Genel olarak iş yeri sahipleri ve velilere göre de mesleki ve teknik eğitim kurumlarının METEM olarak 

yapılandırılması doğru bir uygulamadır.  
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3. Öğretmenler ve yöneticilere göre METEM uygulamasına geçilmeden önce yönetici ve öğretmenlerin 

görüşleri alınmamıştır. 

4. Öğretmenler ve yöneticilere göre METEM’e dönüşme sürecinde yerleşim merkezindeki nüfus 

hareketliliği ve yeterliği dikkate alınmamıştır. 

5. Öğretmenler ve yöneticilere göre METEM uygulamasına geçilmeden önce okul binalarının yerleşim 

birimlerine uzaklığı ve ulaşım olanakları pek dikkate alınmamıştır. 

6. Öğretmenler ve yöneticilere göre METEM’in tek okul çatısı altında toplanmasının sonuçları pek dikkate 

alınmamıştır. 

7. Öğretmenler ve yöneticilere göre METEM uygulamasına geçilmeden önce çevrenin gereksinimi olan 

işgücü ve istihdam olanağının pek dikkate alınmamıştır. 

8. Öğretmenler ve yöneticilere göre METEM uygulamasına geçilmeden önce öğrencilerin staj yapabileceği 

sayı ve yeterlikte işletmenin bulunması dikkate alınmamıştır. 

9. Öğretmenler ve yöneticilere göre METEM’e dönüşme sürecinde METEM’lerin fizikî altyapı açısından 

uygulanan programların özelliklerine uygunluğu pek dikkate alınmamıştır. 

10. METEM uygulamasının en önemli zayıf yönü fizikî altyapı eksiklikleridir. 

11. Örgün ve yaygın eğitimin bir arada olmasından kaynaklanan sorunlar vardır. 

12. Farklı genel müdürlüklerle yazışmadan kaynaklanan sorunlar vardır. 

13. METEM’lerin meslek lisesi olmasından kaynaklanan bazı sorunları vardır.  

14. METEM uygulamasının en güçlü yönü kaynakların etkili kullanımı ve tasarruf edilmesidir. 

15. METEM uygulamasının diğer bir güçlü yönü personel tasarrufu sağlamasıdır. 

16. METEM uygulaması ile mesleki eğitim derli toplu bir hale gelmiştir.  

4. 1. 2. Kurumsal Değerlendirmeye İlişkin Sonuçlar 

1. METEM uygulaması, her alanda kaynak kullanımını azaltmış, uygulamanın yerindeliğini göstermiştir. 

Bu sonuç, uygulamanın mükemmel yapıldığı anlamına gelmese de bu oluşumun gerekliliğini ve 

uygunluğunu gösterir. 

2. Bünyesinde çocuk gelişimi ve eğitimi programı bulunan METEM’lerin bir kısmında uygulama sınıfı 

bulunmamaktadır. Bu durum özellikle ülkemizde okul öncesi eğitimin yetersizliği gözetildiğinde, 

olumsuz bir sonuç olarak görülebilir. 

3. METEM’lerin kaynak ve araçlarla desteklenme gereksinimi vardır. Yalnız, bununla ilgili iki alt sonuca 

dikkat edilmesi gerekir: 

a. Bazı okullarda kaynak-araç gereksinimi varken, bazılarında da var olan olanakların bir kısmı 

kullanılmamaktadır. 

b. Okul varlıklarının bakımı ve gerektiğinde de onarımı yapıldığında, kullanım sürelerinin artacağı 

savunulabilir. METEM’lerin bu işte kendilerini sorgulaması gerekir. 
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4. Bazı alanlardaki işlerin (örneğin sağlık, güvenlik, alan kullanımı), önlemsel bir bakış açısıyla ele alınmak 

yerine, daha çok oluruna bırakıldığı veya çözüm çabalarının olumlu sonuç vermemesi sonucu bıkkınlık 

oluştuğu, okulların genel durumunun görünümünün sonucu olarak söylenebilir. 

5. İl ve ilçe milli eğitim müdürlerinin, özellikle eşgüdüm rollerini oynayarak METEM’lere destek olmakta 

gerekli çabayı göstermediği veya olumlu sonuç üretemedikleri söylenebilir. 

4. 1. 3. Sosyal Etki Değerlendirmesine İlişkin Sonuçlar 

1. METEM’lerde uygulanan eğitim programları çağın gereklerine göre hazırlanmamıştır. 

2. METEM’lerde uygulanan eğitim programları öğrencilerin gereksinimlerine göre hazırlanmamıştır. 

3. METEM’lerde uygulanan eğitim programları çevrenin gereksinimlerine göre hazırlanmamıştır. 

4. METEM’lerde verilen eğitimde güncel gelişmelere yer verilmesi az da olsa artmıştır. 

5. METEM’lerde sunulan rehberlik hizmetleri yeterli değildir. 

6. METEM uygulaması ile METEM’lerde sunulan rehberlik hizmetlerinde bir değişme olmamıştır. 

7. Öğrenciler iş hayatının gereksinimleri doğrultusunda mesleki eğitim programlarına 

yönlendirilmemektedir. 

8. METEM uygulaması ile öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim programlarına 

yönlendirilmesi konusunda bir değişiklik olmamıştır. 

9. Öğrencileri ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak hayata hazırlamamaktadır. 

10. Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak hayata hazırlanmasında METEM öncesine göre bir 

değişiklik olmamıştır. 

11. Öğrencileri ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak yükseköğretime hazırlamamaktadır.  

12. Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak yükseköğretime hazırlamasında METEM öncesine 

göre bir değişim olmamıştır. 

13. Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak istihdama (iş yaşamına) hazırlamamaktadır.  

14. Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak istihdama (iş yaşamına) hazırlamasında METEM 

öncesine göre bir değişim olmamıştır.  

15. Öğretmenler derslerde etkili öğretim yöntemlerini kullanmamaktadır. 

16. Öğrencilerin öğretim etkinliklerine katılımına fırsat verilmemektedir. 

17. Öğrencilerin meslekleriyle ilgili bilgi, beceri ve tutum kazanmalarına önem verilmemektedir. 

18. METEM uygulaması sosyo-ekonomik düzeyi farklı olan öğrenciler arasındaki uyumu artırmamıştır. 

19. Öğretmenler ve yöneticilere göre METEM öncesine göre METEM’deki disiplin olaylarında bir değişme 

olmamıştır.  

20. Öğrencilere göre son üç yılda okuldaki disiplin olaylarında artış olmuştur.  
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21. METEM uygulaması sonrası öğrencilerin okula karşı ilgisinde bir değişim olmamıştır.  

22. METEM uygulaması sonrası erkek öğrencilerin sayısında ve mesleki eğitime olan ilgisinde bir değişme 

olmamıştır.  

23. METEM yöneticilerine ve İlçe Millî Eğitim Müdürleri / Müdür Yardımcılarına göre METEM’ler ile 

METEM öncesi arasında olumlu değişmeler olmuştur.  

24. METEM’lerde güncelliğini yitirmiş bir takım programlar vardır. 

25. METEM’lerde açılması gereken programlar vardır.  

26. Velilerin çocuklarını METEM’e göndermesinin en önemli nedeni bir meslek edinmelerini sağlamak 

içindir. 

27. Veliler büyük oranda çocukları yeniden okula başlasaydı METEM’e gönderirdi. 

28. Veliler METEM’de verilen eğitimden memnundur. 

29. Velilere göre METEM mezunları kolay iş bulabilir. 

30. Velilere göre METEM mezunları iş bulma konusunda genel lise mezunlarına göre daha şanslıdır. 

31. METEM uygulaması öğrencilerin istihdam kaygısını değiştirmemiştir.  

32. METEM uygulaması bu okullardaki insan ilişkilerini, iletişimi ve iş birliğini etkilememiştir.  

33. METEM uygulaması ile farklı programlardaki öğretmenler arasında iş birliğini az da olsa artırmıştır.  

34. METEM uygulaması çalışanların işten elde ettikleri iş doyumunu etkilememiştir.  

35. METEM uygulaması ile öğretmenlerden daha fazla yararlanılmaktadır. 

36. METEM uygulaması sivil toplum örgütlerinin METEM’lere ilgisini değiştirmemiştir.  

37. METEM uygulaması çevredeki kişi, halk ve kurumların okula verdikleri desteği değiştirmemiştir.  

38. METEM uygulaması yerel yöneticilerin METEM’lere ilgisini değiştirmemiştir.  

39. METEM uygulaması ile birlikte az da olsa ulaşım sorunları yaşanmıştır.  

40. Öğrencilerin öğrenme istekleri fazla değildir ve METEM uygulaması bu isteği etkilememiştir. 

41. Öğrencilerin akademik başarıları düşüktür ve METEM uygulaması bu başarıları etkilememiştir.  

42. Öğrencilerin okula karşı ilgisi düşüktür. 

43. Öğretmenlerin öğretme isteklerinde bir değişime yol açmamıştır. 

44. Öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerinde az da olsa bir değişim vardır. 

45. Üniversitede bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenci sayısı fazla değildir. 

46. Üniversitede bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenci sayısında bir değişim olmamıştır. 

47. METEM uygulaması mezunların istihdamında bir değişime yol açmamıştır. 
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48. METEM uygulaması öğrencilere toplumda duyulan güveni değiştirmemiştir. 

49. METEM uygulaması öğrencilerin mesleki eğitim alanında yetiştirilmesinde bir değişme oluşturmamıştır. 

50. METEM’ler mesleki eğitim alanında başarılıdır. 

51. Öğrencilere iş deneyimi kazandırmak için eğitim süreci içerisinde üretim yapılması konusunda bir 

değişme olmamıştır. 

52. METEM’ler genellikle sanayinin istediği nitelikte eleman yetiştirebilmektedir.  

53. METEM uygulamasına geçilmesi sanayi-okul iş birliğini değiştirmemiştir. 

54. Eğitimin çalışma yaşamı ile bağlantısında bir değişme olmamıştır. 

55. METEM’lerin çevredeki kuruluşların istediği nitelikte eleman yetiştirmesinde bir değişme olmamıştır.  

56. METEM’lerin ara kademe işgücü açığının giderilmesine katkısında bir değişme olmamıştır. 

57. Toplumun METEM’lerden olan beklentilerinde bir değişme olmamıştır. 

58. METEM uygulaması ile birlikte mesleki ve teknik eğitime olan ilgide değişme olmamıştır. 

59. METEM’lerin etkinliklerine velilerin katılımında bir değişme olmamıştır. 

60. Velilerin, METEM yönetiminin talep ettiği konularda desteğinde değişme olmamıştır. 

61. Veli şikayetlerinde bir değişme olmamıştır. 

62. METEM uygulaması ile birlikte yöneticilerin görev ve sorumluluklarında büyük oranda artış olmuştur. 

63. METEM uygulaması ile birlikte yatılılık gereksiniminde az da olsa artış olmuştur. 

64. METEM uygulaması ile birlikte düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerin sayısında biraz artış 

olmuştur.  

4. 1. 4. METEM’lerde Maliyetler ve Yararlara İlişkin Sonuçlar  

METEM’lerin sağladığı toplumsal yararlar konusunda ulaşılan sonuçlar. 

1. METEM’lerde, tek yönetim altında toplanan okullarda daha az sayıda yönetici ile daha etkili bir yönetim 

sağlanır. 

2. Öğretmenlerin daha çok okulda-programda derse girmeleri dolayısıyla öğretmenlerden daha fazla yarar 

sağlanır. 

3. Programların uygulanmasında birlik, boş derslerin azalması, öğretimin niteliği artar. 

4. Öğretmen maliyetleri, öğrenci başına maliyetler ve toplam maliyetleri azaltır.  

5. Var olan bina ve donatımdan daha büyük bir yarar sağlanır.  

6. Büyük okullar öğrencilere daha fazla seçenek sunabilir.  

7. Yörenin koşullarına uygun ve ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli ara insan gücü yetiştirilir. 
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8. METEM öğrencilerinin az da olsa gelir sağlamaları sonucunda aileleri yarar sağlar. 

9. Karma eğitimi sağlar. 

10. Okul sanayi iş birliğini sağlar. 

METEM uygulamasının olumsuz yanları ile ilgili ulaşılan sonuçlar. 

1. Bulgularda METEM uygulamasının toplumsal yarar sağlamadığını belirten okul yöneticileri de 

bulunmaktadır. 

2. METEM uygulamasından en çok yöneticiler olumsuz etkilenmiştir. 

3. METEM’lerin büyümesi maliyeti artırabilir, yönetimi güçleştirir, disiplin sorunlarının oluşmasına neden 

olabilir. 

METEM’lerin toplumsal ve kişisel maliyetleri ile ilgili ulaşılan sonuçlar. 

1. Mesleki ve teknik ortaöğretimde öğrenci başına birim maliyet, genel ortaöğretimdeki öğrenci başına 

birim maliyetten daha fazladır. 

2. Devlet bütçesinden  METEM’lerin harcamalarını da içeren mesleki ve teknik ortaöğretime 2003 yılında 

Millî Eğitim Bakanlığı harcamalarının % 6’sı erkek teknik öğretime, % 2’si kız teknik öğretime, % 2’si 

ticaret ve turizm öğretimine ayrılmıştır. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı toplam harcamalarının % 90’ı cari 

harcamalardır. 

3. 2003 yılında öğrenci başına yıllık birim cari maliyetler genel ortaöğretimde 854 YTL, erkek teknik 

öğretimde 1.424 YTL, kız teknik öğretimde 1.340 YTL, ticaret ve turizm öğretiminde 804 YTL’dir.  

4. 2000-2004 döneminde METEM’lere yapılan harcamaların devlet (Millî Eğitim Bakanlığı) bütçesinden,  

METEM’in döner sermayesinden ve Okul Aile Birliği-Okul Koruma Derneği’nce gerçekleştirilmiştir. 

Bu harcamalar içinde kuşkusuz, en büyük pay devlet bütçesinden yapılmıştır. METEM öğrenci 

maliyetlerinin hemen hemen tümünün (% 99-% 100) devletçe dolayısıyla toplumca karşılanmıştır. 

METEM başına ortalama harcamalar karşılaştırıldığında METEM öncesi dönemde 2000 yılında 717.094 

YTL olan harcama, bunu izleyen yıllarda azalmış, 2004 yılında ise 782.605 YTL’ye ulaşmıştır. Bir 

METEM için yapılan ortalama yıllık harcama sabit fiyatlara dönüştürüldüğünde çok değişmemiş, yani 

öğrenci sayısının artmasına karşın yapılan harcamalar artmamıştır. 

5. 2004 yılı sabit fiyatlarıyla bir öğrencinin ortalama yıllık cari maliyeti METEM öncesi dönemde 2000 

yılında en yüksek düzeyde iken, izleyen yıllarda azalarak 2004 yılında 1.902 YTL’ye düşmüştür. 

İncelenen dönemde METEM harcamalarının artışı, METEM öğrenci sayılarının artışından daha az 

olmuştur. Öğrenci başına yıllık cari maliyetin azalmasının birkaç nedeni olabilir. Bunlardan birincisi 

METEM’ler kaynakların kullanılmasında tasarruf sağlamıştır. İkincisi METEM’lere öğrenci sayısına 

paralel olarak kaynak ayrılamamıştır. Üçüncüsü METEM’i oluşturan okullara  METEM öncesi dönemde 

göreli olarak daha fazla kaynak ayrılmıştır.  
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6. METEM’lerin tümünde öğrenim gören öğrencilerin toplam maliyeti 2001-2002 öğretim yılında  

54.895.916 YTL, 2002-2003 öğretim yılında 64.233.939 YTL, 2003-2004 öğretim yılında da 73.843.345 

YTL olarak gerçekleşmiştir. 

7.  Dört yıllık bir program ya da METEM’den mezun olan bir öğrencinin toplumsal cari maliyeti  7.456 

YTL’dir. Öğrenci başına düşen METEM bina maliyeti dört yıl için  224 YTL öğrencinin toplumsal 

maliyetine eklendiğinde 7.680 YTL bir METEM öğrencisinin dört yıllık bir programdan mezun olması 

için toplumsal maliyetidir. Ayrıca işletmelerde staj yapan son sınıf öğrencileri için devletin ödediği SSK 

primi (20 YTL) ile işverenlerin staj yapan öğrencilere ödemesi gereken asgari ücretin % 30’unu (130 

YTL) da maliyete yansıtmak gerekir. 

8. 2004 yılında bir öğrencinin yıllık maliyetinin en düşük Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Halit 

Narin METEM’de (426 YTL), en yüksek ise Malatya Hekimhan’da (20.435 YTL), ortalama olarak da 

1.902 YTL olarak gerçekleşmiştir.  

9. 2000 yılı ile 2004 yılı karşılaştırıldığında 40 METEM’de öğrenci başına yıllık cari maliyet azalmış, 24 

METEM’de ise yükselmiştir. 

10.  METEM’lerde görev yapan öğretmen maliyeti cari fiyatlarla 2000 yılında 8.976.330 YTL iken, 2004 

yılında 39.712.601 YTL’ye yükselmiştir. Oysa 2004 yılı sabit fiyatlarıyla 2000 yılında öğretmen 

maliyeti 30.376.751 YTL iken, 2004 yılında 39.712.601 YTL’ye yükselmiştir. Öğretmen sayılarının 

artmasına karşın, öğretmenlerin ekonomik koşullarının düşük kalması, öğretmen maliyetinin fazla 

yükselmemesini sağlamıştır. Öğretmen maliyetleri METEM’de yapılan devlet harcamalarının % 81’i ile 

% 84’ü arasında değişmektedir.  

11. Öğrenci aileleri gıda-yemek, kırtasiye, ulaşım, okul giysisi, harçlık, okula verilen paralar, dershane 

parası, ev-yurt harcamaları yaptığı ve bunların METEM’in kişisel maliyetlerinin önemli bileşenleri 

olduğu gözlenmektedir. Bir METEM öğrencisinin aylık ortalama 569 YTL, yıllık ortalama 4.552 YTL 

kişisel maliyeti vardır. Bu maliyeti arasında en büyük yeri dershane parası (1.776 YTL) tutmaktadır. Bir 

öğrenciye ailesi yıllık 4.552 YTL harcıyor, bu öğrencinin 4 yıllık bir okulda öğrenim görmesi dolayısıyla 

kişisel maliyeti 18.208 YTL’dir. Dershaneye bütün öğrencilerin dört yıl boyunca gitmeleri olanaksızdır. 

Bu nedenle bütün öğrencilerin dershaneye ortalama bir yıl gittikleri sayıtlısıyla (4 yıllık METEM 

öğrenimi için) ortalama kişisel maliyet 12.880 YTL’dir.  

12. METEM mezununun ilköğretim okulu mezununa göre gelecekte sağlayacağı ömürboyu kazanç farkı; 

METEM eğitiminin toplumsal (brüt) getirisi 24.288 YTL, kişisel (net) getirisi            23.184 YTL’dir. 

Diğer bir deyişle, kuramsal olarak METEM mezunları, ilköğretim okulu mezunlarına göre daha fazla 

gelir sağlayacaklardır. 

13. METEM’de öğrenimini sürdürmesi nedeniyle bir gelir kaybına uğramadığı (vazgeçme maliyetinin sıfır 

olduğu) sayıltısıyla METEM mezununun net kişisel kazancının (net yararının) 10.304 YTL, net 

toplumsal kazancının (net yararının) 16.608 YTL olacağı hesaplanmıştır. Buradan da METEM 

öğreniminin ekonomik olarak yararının, maliyetinden daha yüksek olduğu görülmektedir. 



 

 238

4. 1. 5. METEM’lerin Etkililiğine İlişkin Sonuçlar 

1. METEM’lerin toplam öğrenci sayıları ve cinsiyete göre öğrenci sayıları, METEM olduktan sonra 

artmıştır.  

2. 2004-2005 öğretim yılındaki öğrenci sayısı bir önceki öğretim yılına göre azalmış olan METEM sayısı 

27 dir, bunlardan 6’sının öğrenci sayısı son üç yıldır azalmaktadır. 

3. METEM’lere yeni kayıt olan öğrenci sayıları yıllara göre düzenli olarak artmış (2002-2003 öğretim 

yılında biraz düşme var) ve 2004-2005 öğretim yılında yükselmiştir. Öğrenci devamsızlığı konusunda 

sorulan sorulara, METEM yöneticileri çoğunlukla orta ve düşük olarak görüş bildirmiştir. 

4. METEM’lerin etkililiği ve özellikle iç verimliliği konusunda analiz yapmak amacıyla oluşturulmuş olan 

bilgi toplama aracında istenen öğrencilerin akışı; sınıf geçme, sınıfta kalma, METEM’den ayrılma, 

mezun olmaya yönelik veriler sağlanamadığı için öğrenci akış modeli hazırlanamamış, öğrenci yıl 

verimliliği ve maliyet artış katsayısı hesaplanamamıştır. 

5. METEM’lerde yönetici sayılarının azalması, daha az sayıda kişinin yöneticilik yapmasına, dolayısıyla o 

kadar kişinin öğretmenlik görevini sürdürmesini sağlamış, METEM’lerin etkililiğinde rol oynamıştır. 

6. Bir öğretim düzeyinin niteliği ve iç verimliliğinde etkili olan nitelikli öğretmen, okulun amaçlarının 

gerçekleştirilmesinde önemli bir role sahiptir. Öğretmen sayıları 2003-2004 öğretim yılında diğer yıllara 

göre biraz azalmış, diğer öğretim yıllarında ise düzenli bir artış sağlanmıştır. 

7. METEM’lerin niteliği (kalitesi) açısından, METEM öncesinde ve sonrasında bir öğretmene  ortalama 

10-11 öğrenci düşmüştür. Bu sayı genel olarak değerlendirildiğinde, düşük bir sayıdır. 

8. METEM’lerin etkililiklerinin belirlenmesinde öğrencilerine/mezunlarına kazandırdığı nitelikler çok 

önemlidir. Son yıllarda meslek lisesi mezunlarına meslek yüksekokullarına sınavsız geçebilme hakkının 

sağlanması, meslek liseleri mezunlarının yükseköğretime geçişini hızlandırmıştır. Bir öğrenci mezun 

olduğu meslek lisesindeki alanıyla ilgisi olmayan bir yükseköğretim programına yerleşmişse, o meslek 

lisesi ekonomik kaynakları savurganca kullanmıştır. Çünkü o okulun amaçlarının dışında bir durum söz 

konusudur. Türkiye’de henüz okullar, mezunlarını izlemeyi kurumsallaştıramamışlardır. Bu nedenle bu 

konuda bilgi sağlanamamıştır.  

9. Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün 05.05.2005 tarih ve 3586 sayılı 

yazıları gereği Valiliklerden istenen bilgi ve belgelerin; Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünden bir 

daire başkanı ile bir şube müdürü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünden bir görevli öğretmen, 

Ticaret Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünden bir şube müdür vekili ve Çıraklık ve Yaygın Eğitim 

Genel Müdürlüğünden bir şube müdüründen oluşturulan komisyon tarafından 10.08.2005 tarihinde 

yapılan çalışma sonucu, “Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin Mevcut Durumlarının 

Değerlendirilmesine Ait İnceleme Raporu”nda 89 METEM’le ilgili olarak; 

• 3 METEM’in (Muğla Ortaca Ahmet Ateş METEM, Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı 

Halit Narin METEM, Hatay Samandağ METEM) önceki örgüt yapısına kavuşturulması, 
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• 3 METEM’in (Elazığ Palu METEM, Hatay Dörtyol Payas METEM, Nevşehir Kozaklı METEM) 

EML’ne dönüştürülmesi, 

• 3 METEM’de (Çanakkale YeniceMETEM, Sakarya Geyve METEM, Sinop Türkeli METEM) 

İHL olduğundan ÇPL’ye dönüştürülmesi, 

• 16 METEM’in (Adıyaman Kahta METEM, Adıyaman Gölbaşı METEM, Ankara Kalecik Şehit 

Mehmet Yıldırım METEM, Ankara Elmadağ METEM, Antalya Korkuteli METEM, Antalya 

Kumluca METEM, Çorum Alaca METEM, Muğla Köyceğiz METEM, Muğla Yatağan 

METEM, Ordu Gölköy METEM, Rize Ardeşen METEM, Zonguldak Devrek METEM, Van 

Özalp METEM, Mardin Kızıltepe METEM, Mersin Erdemli METEM, İzmir Aliağa METEM) 

yerinde yapılacak incelenme sonucu karar verilmesi, 

• 3 METEM (Kahramanmaraş Göksun METEM, Diyarbakır Ergani Şehit Jandarma Pilot Lütfi 

Gün METEM, Kars Sarıkamış METEM) bünyesinde MEM açılarak devam etmesi, 

• 61 METEM’in ise aynı yapılanması ile eğitim-öğretime devam etmesi, 

uygun olacaktır görüşünü bildirmişlerdir. 
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4. 2. ÖNERİLER 

Bu başlık altında araştırma sonuçlarına yönelik öneriler ile araştırma sonuçlarından yararlanılarak bir 

model önerisi sunulmuştur.  

4. 2. 1. Araştırma Sonuçlarına Yönelik Öneriler  

Bu başlık altındaki öneriler de dört başlık altında verilmiştir. 

4. 2. 1. 1. METEM’ler İle İlgili Genel Görüşlere İlişkin Öneriler 

1. METEM uygulamasına devam edilmelidir. 

2. Bu tip uygulamalara geçilmeden önce etkilenecek kişilerin görüşleri alınmalıdır. 

3. Bu tip uygulamalara geçilmeden önce yerleşim merkezindeki nüfus hareketliliği ve yeterliği dikkate 

alınmalıdır. 

4. Bu tip uygulamalara geçilmeden önce okul binalarının yerleşim birimlerine uzaklığı ve ulaşım olanakları 

dikkate alınmalıdır. 

5. Bu tip uygulamalara geçilmeden önce uygulamanın sonuçları dikkate alınmalıdır. 

6. Bu tip uygulamalara geçilmeden önce mutlaka çevre analizi yapılmalıdır. 

7. METEM uygulamasının başarılı olabilmesi için fizikî altyapı eksiklikleri giderilmelidir. 

8. Örgün ve yaygın eğitimin bir arada olmasından kaynaklanan sorunların giderilmesi için gerekli 

düzenlemeler yapılmalıdır. 

9. Mesleki eğitim ile ilgili genel müdürlükler birleştirilmeli ve bir genel müdürlük olmalıdır. 

4. 2. 1. 2. Kurumsal Değerlendirmeye İlişkin Öneriler 

1- METEM uygulaması, durumu uygun (ticaret, sanayi, çağ nüfusu ve gelişmişlik düzeyi) yörelerde, 

yaygınlaştırılarak sürdürülmelidir. 

2- METEM’lerdeki uygulama sınıflarının sayısı, çocuk gelişimi ve eğitimi programı bulunan her 

METEM’de bir uygulama sınıfı olacak şekilde artırılmalı, bu iş bir an önce gerçekleştirilmelidir. 

3- METEM’lerin gereksinimleri il ve ilçe çapında yeniden gözden geçirilmeli, öğrenci sayısı ve 

gereksinimlere göre olanakların dağılımı ve üst düzeyde kullanımı sağlanmalıdır. 

4- İl, ilçe ve okul yöneticileri, eğitim ve okul yönetimi konusunda acilen eğitilmeli, bu konuda bakanlıkça 

düzenlenen kısa süreli kurslarla yetinilmemelidir.  

4. 2. 1. 3. Sosyal Etki Değerlendirmesine İlişkin Öneriler 

1. METEM’lerde uygulanan eğitim programları çağın gereklerine göre hazırlanmalıdır. 

2. METEM’lerde uygulanan eğitim programları öğrencilerin gereksinimlerine göre hazırlanmalıdır. 

3. METEM’lerde uygulanan eğitim programları çevrenin gereksinimlerine göre hazırlanmalıdır. 

4. METEM’lerde sunulan rehberlik hizmetleri geliştirilmelidir. 
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5. METEM’lerde öğrencilere mesleki yönlendirme yapılmalıdır.  

6. Öğrenciler iş hayatının gereksinimleri doğrultusunda mesleki eğitim programlarına yönlendirilmelidir. 

7. Öğrenciler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim programlarına yönlendirilmelidir. 

8. Öğrenciler ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak hayata hazırlanmalıdır. 

9. Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak istihdama (iş yaşamına) hazırlanmalıdır. 

10. Öğretmenler derslerde etkili öğretim yöntemlerini kullanmalıdır. 

11. Öğretmenlere etkili öğretim yöntemleri ile ilgili hizmetiçi eğitimler düzenlenmelidir. 

12. Öğrencilerin öğretim etkinliklerine katılımına fırsat verilmelidir.  

13. Öğrencilerin meslekleriyle ilgili bilgi, beceri ve tutum kazanmalarına önem verilmelidir. 

14. METEM’lerde güncelliğini yitirmiş olan programlar ya kapatılmalı ya da modernize edilmelidir. 

15. METEM’lerde açılması gereken programlar için çevrenin koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. 

16. Okulların bu yöndeki istekleri değerlendirilmelidir. 

17. METEM uygulaması yaygınlaştırılmalıdır.  

18. METEM uygulamasına sivil toplum örgütlerinin ilgisini çekecek etkinlikler düzenlenmelidir. 

19. METEM uygulamasına çevredeki kişi, halk ve kurumların verdikleri desteği artıracak tanıtım faaliyetleri 

düzenlenmelidir.  

20. Yerel yöneticilerin METEM’lere ilgisi çekilmelidir. 

21. METEM uygulaması ile birlikte az da olsa ortaya çıkan ulaşım sorunlarının yaşanmaması için mutlaka 

tek okulda birleşme sağlanmalıdır.  

22. Öğrencilerin okula karşı ilgisini artıracak etkinlikler düzenlenmelidir. 

23. METEM’ler genellikle sanayinin istediği nitelikte eleman yetiştirebilmektedir ancak eksiklikler vardır. 

Bu eksilikleri giderecek çalışmalar yapılmalıdır. 

24. METEM uygulaması ile birlikte yöneticilerin görev ve sorumluluklarında büyük oranda artış olmuştur. 

Birleşme olan okullarda her okul için bir müdür yardımcısı kadrosu verilmelidir. 

25. METEM uygulaması ile birlikte yatılılık gereksiniminde az da olsa artış olmuştur, bununla ilgili olarak 

yatılı METEM’ler de oluşturulmalıdır. 

26. Okul sanayi iş birliği çerçevesine usta öğreticilerden yararlanılmalıdır. 

27. METEM’lere güncel gelişmeleri yansıtan dersler konulmalıdır. 

28. METEM’lerdeki araç, gereç ve malzeme eksiklikleri giderilmelidir  

29.  
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4. 2. 1. 4. METEM’lerde Maliyetler ve Yararlar ile METEM’lerin Etkililiğine İlişkin Öneriler  

1. METEM’lerde öğretimin niteliğini düşürmeden öğrenci başına maliyetlerin azaltılması sürekli bir hedef 

olmalıdır. 

2. Öğretim yıllarına göre METEM öğrenci sayılarındaki değişimin incelenmesi METEM’lerin etkililiğinin 

belirlenmesi açısından önemlidir. Öğrenci sayılarındaki azalmanın özellikle son üç öğretim yılında 

giderek azalan METEM’lerin- nedenleri araştırılmalıdır. Öğrenci sayısının azalmasının METEM’in 

etkililiğindeki azalmadan mı, yoksa dış etkenlerden (örneğin göç) mi kaynaklandığı saptanmalıdır.  

3. METEM’deki öğrenci akışı; sınıf geçme, sınıfta kalma, METEM’den ayrılma, mezun olmaya yönelik 

değerlendirmelerin yapılması öğrenci-yıl verimliliği, maliyet artış katsayıları ve buna bağlı olarak sınıfta 

kalan ve okuldan ayrılan öğrencilerin maliyeti, kayıpları hesaplanmalıdır. 

4. METEM’lerin amaçlarını gerçekleştirme düzeyi, etkililiğinin bir göstergesidir. Öğrenci devamsızlığının 

düzeyi ile öğrencinin başarısı, dolayısıyla METEM’in etkililiği arasında bir ilişki vardır. Bu nedenle 

öğrenci devamsızlığı daha ayrıntılı olarak incelenmeli, devamsızlığın nedenleri saptanarak önlenmelidir. 

5. Öğretmen sayısı tüm METEM’ler için ayrı ayrı incelenerek, boş geçen dersler varsa bunlara öğretmen 

sağlanmalı, diğer yandan öğretmen fazlalığı varsa buna göre önlemler alınmalı; böylece METEM’lerin 

daha etkili olmasına çaba gösterilmelidir.  

6. METEM’lerin etkililiğinin belirlenmesi amacıyla “mezun izleme” çalışmaları gerçekleştirilmelidir. 

Mezun izleme çalışmaları ile METEM’lerin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı yeterlikleri ne düzeyde 

kazandırılabildiği ortaya konulabilir. Bu konuda başvurulabilecek bir gösterge METEM mezunlarının ne 

kadarının öğrenim gördüğü alanda işe girdiğidir. İkinci gösterge de mezunların öğrenim gördükleri 

alanda bir yükseköğretim programına yerleşme durumudur.  

7. Bitlis Tatvan, Çorum Mecitözü, Gaziantep Islahiye, Kocaeli Karamürsel, Ordu Mesudiye, Rize Çayeli, 

Rize Pazar, Şanlıurfa Suruç, Van Erciş METEM’lerin açıldıktan sonra eski durumlarına 

dönüştürülmelerinin değerlendirilmesi, METEM’lerin etkililikleri açısından ışık tutacaktır. 

4. 2. 2. METEM’ler İçin Model Önerisi 

Mesleki ve teknik eğitimin temel amacı sanayinin gereksinim duyduğu nitelik ve nicelikte ara insan 

gücü yetiştirmektir. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde sanayinin gereksinim duyduğu işgücünün mesleki 

eğitiminde okul-işletme iş birliğine dayalı mesleki eğitim modelleri uygulanmaktadır. Türkiye’nin AB’ye 

üye olma çabaları ve bu bağlamda eğitimde yapılan reform girişimleri de dikkate alındığında mesleki ve 

teknik eğitimde okul-işletme iş birliğine dayalı mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi kaçınılmaz 

görünmektedir. Bu arayışların bir sonucu olarak, 03.07.2002 gün ve 24804 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre, eğitim maliyetini azaltmak, 

kaynakları daha verimli olarak kullanmak ve eğitimin niteliğini artırmak amacıyla öncelikle küçük yerleşim 

birimlerindeki mevcut mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının “Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi 

(METEM)” adı altında tek yönetim altında yeniden yapılandırılması çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda 
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değerlendirmeye alınan 226 okul ve kurumun birleştirilerek 91 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi olarak 

yapılandırılması uygun görülmüş ve 2002-2003 öğretim yılından itibaren bu uygulamaya geçilmiştir.  

Mevcut araştırma bulguları, METEM uygulaması ile birlikte insan gücü kaynağı ve maddi 

kaynaklardan büyük ölçüde tasarrufun sağlandığını göstermekle birlikte uygulamada bir takım sorunların 

yaşandığını ortaya koymaktadır. Araştırma hedef gruplarının da belirttiği gibi bu sorunlardan birçoğunun 

nedeni, tek çatı altında birleşmenin sağlanamamasından ve METEM’lerin birden çok genel müdürlüğe bağlı 

olmasından kaynaklanmaktadır. Aslında METEM’lerde yaşanan birçok sorun diğer mesleki ve teknik eğitim 

kurumlarında da yaşanan sorunlarla benzerlik göstermektedir.  

METEM uygulamasının kendisi aslında mesleki ve teknik öğretimde model alınacak bir proje 

niteliğindedir. Aşağıda, araştırma ekibince, METEM’lerin “sosyal etki”, “kurumsal değerlendirilme” ve 

“maliyet etkililik analizi” sonuçları da dikkate alınarak, daha işlevsel ve etkili olacağı düşünülen “MESLEKİ 

ve TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİ İÇİN MODEL ÖNERİSİ” geliştirilmiştir.  
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Bu modelde: 

• “METEM” adı yerine “Meslekî Teknik Lise (MTL)” adı önerilmektedir.  
• MTL’ler var olan genel müdürlüklerin dışında kurulacak yeni bir genel müdürlüğe (Meslekî ve Teknik 

Öğretim Genel Müdürlüğü) bağlanmalıdır.  
 

A- Temel 
Amaç  • Eğitim maliyetini azaltmak, kaynakları daha verimli olarak kullanmak ve 

eğitimin niteliğini artırmaktır. 
 

B- Program 
Açmak  

• Açılacak programlar yerel ekonomik faaliyetler doğrultusunda ve eğitim 
ihtiyacı analizine göre yapılır. 

• Program açabilmek için yeni kayıt öğrenci sayısı 20 ve üstü (daha sonraki 
yıllarda öğrenci sayısı 10'un altına düşerse program kapanır) olmalıdır. 

• İş alanı olmayan veya güncelliğini yitirmiş programlar açılmaz. 
 

C- Okul Açmak  

• Öğrenci sayısı 200 ve üzeri ise MTL açılabilir. 
• MTL programlarına 100 öğrenci kayıt yaptırmış ise, bunlar yerleşim yerine 

en yakın MTL’ye (25 km’ye kadar) taşınır.   
• MTL oluşturma koşulları sağlanamadığında bir MTL programı (20 öğrenci) 

açabilecek koşullar oluşmuşsa bunlar genel lisenin bünyesinde açılır. 
 

D- Öğrenci 
Kaydı  • Yeni bir program açmak ve öğretmeni okulda tutabilmek için bir program 

öğrencisi birkaç programda aynı anda gösterilemez.   
 

E- Kaynak 
Kullanımı  • Birleşmeden dolayı âtıl kalan madde ve insan kaynakları, bunlara ihtiyacı 

olan kurumlara devredilir. 
 

 

Bu modelin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için ilk önce bu uygulamadan etkilenecek tüm 

tarafların görüşlerinin alınması gereklidir. Modelin kabul edilmesi ve uygulamaya geçirilmesi durumunda 

tüm MTL yöneticilerinin, bir kurumun yapılandırılmasında ve işletilmesinde önemli yer tutan aşağıdaki üç 

boyutta yetiştirilmesi gerekmektedir.  

 

YAPI 

a. MTL’nin amacı 

b. Program açma-kapatma 

c. Okul Açma-kapatma 

d. MTL Oluşturma 

  

SÜREÇ 

a. Karar verme 

b. Plânlama ve Finansman 

c. Örgütleme 

d. İletişim 

e. Etkileme 

f. Eşgüdümleme 

g. Denetim 

  

YÖNETİM 

İŞLERİ 

a. Yönetim politika, plân, program işleri 

b. Eğitim öğretim hizmetleri 

c. Personel hizmetleri 

d. Öğrenci hizmetleri 

e. Okul işletmeciliği  
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E K L E R 

EK - 1 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi Anketi 
(Yönetici Formu) 

EK - 2 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi Anketi 
(Öğretmen Formu) 

EK - 3 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin Değerlendirilmesi Anketi (Öğrenci Formu) 

EK - 4 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin Değerlendirilmesi Araştırması Görüşme 
Formu (Yönetici – İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) 

EK - 5 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin Değerlendirilmesi Araştırması Görüşme 
Formu (Veli-İşyeri Sahibi) 

EK - 6 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin Değerlendirilmesi Araştırması Görüşme 
Formu (İlgili Genel Müdürlükler) 

EK - 7 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin Değerlendirilmesi Araştırması Görüşme 
Formu (Bakanlık Müfettişi) 

EK - 8 METEM ve METEM Öncesi Harcamaları Yönetici Bilgi Toplama Aracı 

EK - 9 Kurumsal Değerlendirme Anketi 

EK - 10 2003 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Harcamaları (Bütçe Kesin Hesabı) 

EK - 11 Maliyet Fayda Analizinde Kullanılan Diğer Araçlar 

EK - 12 Öğretmen ve Yöneticilerin METEM İle İlgili Sorulara Verdikleri Cevapların Dağılımı 

EK - 13 Öğretmen Anketlerinde Yer Alan Performans Değerlendirme İle İlgili Dağılım ve 
Frekanslar 

EK - 14 Öğrenci Görüşlerinin Dağılımı 

EK - 15 METEM’lerde Yıllara Göre Toplam ve Öğrenci Başına Maliyetler (YTL) 

 
 

EK - 1 
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİNİN  

SOSYAL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ANKETİ – YÖNETİCİ FORMU 
Sayın Yönetici; 

Bu araştırmanın amacı, 2002–2003 öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Mesleki ve 
Teknik Eğitim Merkezleri (METEM) uygulamasının kurumsal, sosyal etkililiğinin ve maliyet- fayda analizi değerlendirilmelerinin 
yapılmasıdır.  
Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel ve genel bilgileri vermeniz istenmektedir. İkinci bölümde ise, Mesleki ve 
Teknik Eğitim Merkezlerinin Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi ile ilgili bir dizi sorudan oluşan ifadelerle ilgili görüşlerinizi 
belirtmeniz istenmektedir. 
Bu anketle sizlerden toplanan veriler, yalnızca araştırma amaçları doğrultusunda kullanılacak, başka bir kişi ya da kuruma 
verilmeyecektir. Araştırmaya sağlayacağınız çok önemli katkı ve desteğiniz için teşekkür ederiz. 

Proje Yönetimi 
İletişim: Okul ve Eğitim Yöneticileri Deneticileri Araştırma ve Geliştirme Derneği: Ankara Üniversitesi, I.Blok. Zemin Kat No:11. Cebeci, Ankara 
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BÖLÜM I: KİŞİSEL Ve GENEL BİLGİLER 

1. Lütfen okulunuzun adını yazınız  
                                 

2 Okulunuzun bulunduğu il ve ilçe İl:………………………….İlçe:…………………………. Belde/Kasaba ……………….. 
                                 

3 Lütfen cinsiyetinizi belirtiniz  Kadın    Erkek             
                                 

4 Öğretmenlik meslek alanınız  Genel Kültür  Atölye ve Meslek Dersleri        
                                 

5 METEM’de kaç yıldır çalışıyorsunuz? …….yıl.......ay                
                                 

6 METEM’deki toplam öğretmen sayısı Bayan:…………  Bay:…………  Toplam:……......     
                                 

7 METEM’deki toplam öğrenci sayısı Kız:……………...  Erkek:……….  Toplam:……......     
                                 

8 METEM’deki toplam teknisyen sayısı                 
                                 

9 METEM’deki toplam usta öğretici sayısı                 
                                 

 
 

 BÖLÜM II: METEM’LER İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE TUTUM ÖLÇEĞİ  
 Lütfen, aşağıdaki ifadelere ne düzeyde katılıp katılmadığınızı, karşılarındaki ölçekte size uygun gelen seçeneğin altındaki 

dairenin içine çarpı (X) işareti koyarak belirtiniz
 

ÖLÇEK 
  1     2     3     4     5     

                                 
  Hiç 

katılmıyorum 
 Çok az 

katılıyorum 
 Kısmen 

katılıyorum 
 Büyük ölçüde 

katılıyorum 
 Tamamen 

katılıyorum 
  

  1 2 3 4 5 
1 Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının  METEM olarak yapılandırılması doğru bir uygulamadır  
2 METEM olarak belirlenen merkezler yönetmelikte belirtilen koşullara uymaktadır  
3 METEM’in şimdiki okul binasında oluşturulmasına ne derece katılıyorsunuz  
4 METEM uygulamasına geçilmesi konusunda yönetici ve öğretmen görüşleri alınmıştır  
5 METEM uygulaması ile birlikte bu okullarda daha iyi insan ilişkileri oluşmuştur  
6 METEM uygulaması ile öğretmenlerden daha fazla yararlanılması sağlanmıştır  
7 Atölyeler alan/dal ve derslerin özelliklerine göre kurulmuştur  
8 Laboratuarlar alan/dal ve derslerin özelliklerine göre kurulmuştur  
9 Atölye ve laboratuarlarda ilk yardım malzemeleri yeterlidir  

10 Atölyelerde eğitim ve öğretim için gerekli sarf/temrin malzemeleri bulunmaktadır.  

11 Laboratuarlarda eğitim ve öğretim için gerekli sarf malzemeleri bulunmaktadır.  

12 Okul binamız ve ekleri depreme ve doğal afetlere karşı dayanıklıdır  

13 Derslikler derslerin özelliklerine göre düzenlenmiştir  
14 Okulun fiziki yapısı  özel eğitim gerektiren öğrenciler için uygundur  
15 METEM uygulaması sosyo-ekonomik düzeyi farklı olan öğrenciler arasındaki uyumu artırmıştır  
16 Eğitim programları, çağın gereklerine göre hazırlanmıştır   
17 Eğitim programları,  öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır  

18 Eğitim programları çevrenin eğitim ihtiyaçları araştırılarak bu ihtiyaçlar doğrultusunda 
hazırlanmıştır  

19 Öğrenciler iş hayatının ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim programlarına 
yönlendirilmektedir   

20 METEM uygulaması ile birlikte okul bina ve donanımlarının daha verimli kullanılması 
sağlanmıştır  
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 METEM’e dönüştürülme sürecinde aşağıda belirtilen konuların dikkate alınma durumu: 

H
iç

 

A
z 

O
rta

 

Ç
ok

 

Ta
m

 

1 Dönüştürülen yerleşim merkezindeki nüfus hareketliliği ve yeterliği. 
     

2 Okul binalarının yerleşim birimlerine uzaklığı ve ulaşım olanakları. 
     

3 METEM’in tek okul çatısı altında toplanmasının sonuçları.      

4 Çevrenin gereksinimi olan işgücü ve istihdam olanağı.      

5 Öğrencilerin staj yapabileceği sayı ve yeterlikte işletmenin bulunması. 
     

6 METEM’lerin uygulanan programların özelliklerine uygunluğunun sağlanması.      

METEM’LERİN ETKİLERİ
Lütfen,  METEM uygulaması ile birlikte aşağıda yer alan genel konularda nasıl bir değişme olduğunu, karşılarındaki ölçekte size 
uygun gelen seçeneğin altındaki dairenin içine çarpı (X) işareti koyarak belirtiniz

          1    2    3    4    5  
         Büyük ölçüde 

azalmıştır  Biraz azalmıştır  Aynı kalmıştır  Biraz artmıştır  Büyük ölçüde 
artmıştır

                            1 2 3 4 5
1 Sivil toplum örgütlerinin METEM’lere ilgisi  
2 Ulaşım sorunları  
3 Kız çocuklarının meslek eğitimine karşı ilgisi  
4 Çevredeki kişi, halk ve kurumların okula verdikleri destek  
5 Yerel yöneticilerin (Kaymakam, Belediye Başkanı, İl-İlçe Milli Eğitim Müdürü) METEM’lere ilgisi  
6 METEM uygulamasına geçtikten sonra sanayi-okul işbirliği  
7 METEM’lerin çevredeki kuruluşların istediği nitelikte eleman yetiştirmesi  
8 METEM’lerin ara kademe işgücü açığının giderilmesine katkısı  
9 Toplumun METEM’lerden olan beklentileri  

10 METEM uygulaması ile birlikte mesleki ve teknik eğitime olan ilgi  
11 METEM’lerin etkinliklerine velilerin katılımı  
12 Velilerin, METEM yönetiminin talep ettiği konularda desteği  
13 Veli şikâyetleri  
14 METEM uygulaması ile birlikte öğretmenler arası çatışma ve sorunlar  
15 METEM’lerdeki bölümlerin yöneticileri arasında çatışma ve sorunlar  
16 Yönetici-öğretmen arasındaki olumlu ilişkiler    
17 METEM uygulaması ile birlikte yöneticilerin görev ve sorumlulukları  
18 METEM uygulaması ile farklı programlardaki öğretmenler arasında işbirliği  
19 METEM uygulaması ile birlikte yatılılık gereksinimi  
20 METEM uygulaması ile birlikte öğrencilerin istihdam kaygısı  
21 Farklı bölümlerdeki öğrencilerin bir birlerinin programlarına karşı olumlu tutumu   
22 Öğretmen-öğrenci arasındaki olumlu ilişki  
23 METEM uygulaması ile birlikte düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerin sayısı   
24 METEM uygulaması ile birlikte okulların fiziksel alanlarının kullanımı  
25 METEM’i oluşturan okul ve kurumların donanımlarının kullanımı  
26 Eğitimde güncel gelişmelere yer verilmesi  
27 Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri  
28 Eğitimin çalışma yaşamı ile bağlantısı  
29 Parasal kaynakların okulun öncelikleri doğrultusunda kullanılması    
30 İnsan kaynaklarının okulun öncelikleri doğrultusunda kullanılması  
31 Aileler tarafından öğrencilere yapılan eğitim-öğretim harcamaları  
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METEM UYGULAMASININ EĞİTİM ÇIKTILARI ÜZERİNE ETKİSİ 
METEM öncesi ve sonrasına göre aşağıdaki konularda nasıl bir değişme olmuştur? Bu soruları kendi
programlarınızı dikkate alarak cevaplandırınız 

        1    2    3    4    5  

       Büyük ölçüde 
azalmıştır  Biraz azalmıştır  Aynı kalmıştır  Biraz artmıştır  Büyük ölçüde 

artmıştır
                          1 2 3 4 5 
1 Öğrenci disiplin olayları  
2 Öğrencilerin okula karşı ilgisi  
3 Kız öğrenci sayısı  
4 Erkek öğrenci sayısı  
5 Öğrencilerin öğrenme istekleri  
6 Öğrenci akademik başarıları  
7 Öğretmenlerin öğretme istekleri  
8 Öğretmenlerin kendilerini güncellemeleri  
9 Üniversitede bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenci sayısı  

10 Mezunların istihdamı  
11 Öğrencilere toplumda duyulan güven  
12 Öğrencilerin mesleki eğitim alanında yetiştirilmesi  
13 Çalışanların işten elde ettikleri doyum  
14 Okul çalışanları arasındaki iletişim ve işbirliği  
15 Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim programlarına yönlendirilmesi  
16 Öğrencileri ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak hayata hazırlaması  
17 Öğrencileri ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak yükseköğretime hazırlaması  
18 Öğrencileri ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak istihdama (iş yaşamına) hazırlaması  
19 Öğrencilere iş tecrübesi kazandırmak için eğitim süreci içerisinde üretim yapılması  
 GENEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLER      

   1. Gözlem ve değerlendirmelerinize göre METEM uygulamasının güçlü yönleri nelerdir? Lütfen belirtiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   2. Gözlem ve değerlendirmelerinize göre METEM uygulamasının zayıf yönleri nelerdir? Lütfen belirtiniz. 
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   3. Gözlem ve değerlendirmelerinize göre METEM’lerde karşılaşılan temel sorunlar nelerdir? Bu sorunlar için çözüm önerileriniz nelerdir? 
       Lütfen belirtiniz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4. Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarının tek bir yönetim altında METEM olarak yapılandırılmasından sonra öğrenci ve  
       velilerin karşılaştıkları sorunlar nelerdir? Lütfen belirtiniz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   5. METEM’lerde verilen eğitim ve öğretimi bütün olarak deeğrlendirdiğinizde, METEM uygulamasını öğrencilerin mesleki 
       eğitim alanlıdan yetiştirilmesinde ne ölçüde başarılı buluyorsunuz? Lütfen açıklayınız.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   6. Bu anket formunda yer almayan, ancak mesleki ve teknik eğitim kurumlarının tek bir yönetim altında METEM olarak yapılandırılması ve 
       geliştirilmesi ile ilgili başka görüş ve önerileriniz varsa lütfen belirtiniz? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANKETİ CEVAPLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ 
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EK - 2 
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİNİN  

SOSYAL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ANKETİ – ÖĞRETMEN FORMU 
Sayın Öğretmen; 

Bu araştırmanın amacı, 2002–2003 öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığınca uygulamaya konulan Mesleki ve Teknik 
Eğitim Merkezleri (METEM) uygulamasının kurumsal, sosyal etkililiğinin ve maliyet- fayda analizi değerlendirilmelerinin 
yapılmasıdır.  
 
Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel ve genel bilgileri vermeniz istenmektedir. İkinci bölümde ise, Mesleki ve 
Teknik Eğitim Merkezlerinin Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi ile ilgili bir dizi sorudan oluşan ifadelerle ilgili görüşlerinizi 
belirtmeniz istenmektedir. 
 
Bu anketle sizlerden toplanan veriler, yalnızca araştırma amaçları doğrultusunda kullanılacak, başka bir kişi ya da kuruma 
verilmeyecektir. Araştırmaya sağlayacağınız çok önemli katkı ve desteğiniz için teşekkür ederiz. 

Proje Yönetimi 
İletişim: Okul ve Eğitim Yöneticileri Deneticileri Araştırma ve Geliştirme Derneği: Ankara Üniversitesi, I.Blok. Zemin Kat No:11. Cebeci, Ankara 

BÖLÜM I: KİŞİSEL ve GENEL BİLGİLER 
1. Lütfen okulunuzun adını yazınız  
                                 

2 Okulunuzun bulunduğu il, ilçe, belde İl:………………………….İlçe:…………………… Belde/Kasaba ………………. 
                                 

3 Lütfen cinsiyetinizi belirtiniz  Kadın      Erkek           
                                 

5 Öğretmenlik meslek alanınız  Genel Kültür Dersleri  Atölye ve Meslek Dersleri    
                                 

6 METEM’de kaç yıldır çalışıyorsunuz? …….yıl   .......ay                
                                 

 

BÖLÜM II: METEM’LER İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE TUTUM ÖLÇEĞİ  
 Lütfen, aşağıdaki ifadelere ne düzeyde katılıp katılmadığınızı, karşılarındaki ölçekte size uygun gelen seçeneğin altındaki 

dairenin içine çarpı (X) işareti koyarak belirtiniz
 

ÖLÇEK 
  1     2     3     4     5     

                                 
  Hiç 

katılmıyorum 
 Çok az 

katılıyorum 
 Kısmen 

katılıyorum 
 Büyük ölçüde 

katılıyorum 
 Tamamen 

katılıyorum 
  

  1 2 3 4 5 
1 Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının  METEM olarak yapılandırılması doğru bir uygulamadır  
2 METEM olarak belirlenen merkezler yönetmelikte belirtilen koşullara uymaktadır  
3 METEM’in şimdiki okul binasında oluşturulmasına ne derece katılıyorsunuz  
4 METEM uygulamasına geçilmesi konusunda yönetici ve öğretmen görüşleri alınmıştır  
5 METEM uygulaması ile birlikte bu okullarda daha iyi insan ilişkileri oluşmuştur  
6 METEM uygulaması ile öğretmenlerden daha fazla yararlanılması sağlanmıştır  
7 Atölyeler, alan/dal ve derslerin özelliklerine göre kurulmuştur  
8 Laboratuarlar, alan/dal ve derslerin özelliklerine göre kurulmuştur  
9 Atölye ve laboratuarlarda ilk yardım malzemeleri yeterlidir  

10 Atölyelerde eğitim ve öğretim için yeterli sarf/temrin malzemeleri bulunmaktadır.  
11 Laboratuarlarda eğitim ve öğretim için yeterli sarf malzemeleri bulunmaktadır.  
12 Okul binamız ve ekleri depreme ve doğal afetlere karşı dayanıklıdır  
13 Derslikler derslerin özelliklerine göre düzenlenmiştir  
14 Okulun fiziki yapısı  özel eğitim gerektiren öğrenciler için uygundur  
15 METEM uygulaması sosyo-ekonomik düzeyi farklı olan öğrenciler arasındaki uyumu artırmıştır  
16 Eğitim programları, çağın gereklerine göre hazırlanmıştır   
17 Eğitim programları,  öğrencilerin gereksinimlerine göre hazırlanmıştır  
18 Eğitim programları çevrenin eğitim ihtiyaçları araştırılarak bu ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanmıştır  
19 Öğrenciler iş hayatının gereksinimleri doğrultusunda mesleki eğitim programlarına yönlendirilmektedir   
20 METEM uygulaması ile birlikte okul bina ve donanımlarının daha verimli kullanılması sağlanmıştır  
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 METEM’e dönüştürülme sürecinde aşağıda belirtilen konuların dikkate alınma durumu: 

H
iç

 

A
z 

O
rt

a 

Ç
ok

 

T
am

 

1 Dönüştürülen yerleşim merkezindeki nüfus hareketliliği ve yeterliği. 
     

2 Okul binalarının yerleşim birimlerine uzaklığı ve ulaşım olanakları. 
     

3 METEM’in tek okul çatısı altında toplanmasının sonuçları.      

4 Çevrenin gereksinimi olan işgücü ve istihdam olanağı.      

5 Öğrencilerin staj yapabileceği sayı ve yeterlikte işletmenin bulunması. 
     

6 METEM’lerin fiziki alt yapı açısından uygulanan programların özelliklerine uygunluğunun sağlanması.      

METEM’LERİN ETKİLERİ
Lütfen, METEM uygulaması ile birlikte aşağıda yer alan genel konularda nasıl bir değişme olduğunu, karşılarındaki ölçekte 
size uygun gelen seçeneğin altındaki dairenin içine çarpı (X) işareti koyarak belirtiniz

          1    2    3    4    5  
         Büyük ölçüde 

azalmıştır  Biraz azalmıştır  Aynı kalmıştır  Biraz artmıştır  Büyük ölçüde 
artmıştır

                            1 2 3 4 5
1 Sivil toplum örgütlerinin METEM’lere ilgisi     
2 Ulaşım sorunları     
3 Kız çocuklarının meslek eğitimine karşı ilgisi     
4 Çevredeki kişi, halk ve kurumların okula verdikleri destek     

5 Yerel yöneticilerin (Kaymakam, Belediye Başkanı, İl-İlçe Milli Eğitim Müdürü) METEM’lere 
ilgisi     

6 METEM uygulamasına geçtikten sonra sanayi-okul işbirliği     
7 METEM’lerin çevredeki kuruluşların istediği nitelikte eleman yetiştirmesi     
8 METEM’lerin ara kademe işgücü açığının giderilmesine katkısı     
9 Toplumun METEM’lerden olan beklentileri     

10 METEM uygulaması ile birlikte mesleki ve teknik eğitime olan ilgi     
11 METEM’lerin etkinliklerine velilerin katılımı     
12 Velilerin, METEM yönetiminin talep ettiği konularda desteği     
13 Veli şikâyetleri     
14 METEM uygulaması ile birlikte öğretmenler arası çatışma ve sorunlar     
15 METEM’lerdeki bölümlerin yöneticileri arasında çatışma ve sorunlar     
16 Yönetici-öğretmen arasındaki olumlu ilişkiler       
17 METEM uygulaması ile birlikte yöneticilerin görev ve sorumlulukları     
18 METEM uygulaması ile farklı programlardaki öğretmenler arasında işbirliği     
19 METEM uygulaması ile birlikte yatılılık gereksinimi     
20 METEM uygulaması ile birlikte öğrencilerin istihdam kaygısı     
21 Farklı bölümlerdeki öğrencilerin bir birlerinin programlarına karşı olumlu tutumu      
22 Öğretmen-öğrenci arasındaki olumlu ilişki     
23 METEM uygulaması ile birlikte düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerin sayısı      
24 METEM uygulaması ile birlikte okulların fiziksel alanlarının kullanımı     
25 METEM’i oluşturan okul ve kurumların donanımlarının kullanımı     
26 Eğitimde güncel gelişmelere yer verilmesi     
27 Öğrencilere sunulan rehberlik ve danışmanlık hizmetleri     
28 Eğitimin çalışma yaşamı ile bağlantısı     
29 Parasal kaynakların okulun öncelikleri doğrultusunda kullanılması       
30 İnsan kaynaklarının okulun öncelikleri doğrultusunda kullanılması     
31 Aileler tarafından öğrencilere yapılan eğitim-öğretim harcamaları     
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Çalıştığınız METEM’i aşağıdaki yönetim işleri konusunda ne derece yeterli buluyorsunuz? 
 

       

 
Eğitim-Öğretim İşleri 
 H

iç
 

A
z 

O
rt

a 

Ç
ok

 

T
am

 

1 Okulun sahip olduğu insan kaynaklarının, okul yönetimince, eğitim amacıyla etkili kullanımının sağlanması  
2 Okul yöneticisinin program amaçlarına uygun öğretme-öğrenme etkinliklerini planlaması ve uygulaması  
3 Okul yöneticisinin, okulun eğitim-öğretim ve yönetim kalitesinin geliştirilmesine katkısı  
4 Okul yöneticisinin, eğitim-öğretim ile ilgili gelişme ve değişmeleri izleme ve okulda uygulaması    
5 İyi bir eğitim-öğretim ortamının hazırlanması  
6 Okul ders programının hazırlanması ve yönetilmesi  
7 Aile, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sağlanması  

       

 
Öğrenci İşleri 
 H

iç
 

A
z 

O
rt

a 

Ç
ok

 

T
am

 

       

8 Okul yönetiminin öğrencilerin gelişimi için sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemesi  
9 Mezunların izlenmesi ve izleme araştırması sonuçlarına göre okulun, okul yönetimi tarafından geliştirmesi  

10 Okul yönetiminin mezunların yetiştirildikleri alanda iş bulmalarına yardım etmesi  
11 Okul yönetiminin öğrenci başarılarını düzenli olarak değerlendirmesi ve öğrencilere bildirmesi  

       

 
Okul Çalışanlarına (Personel) Yönelik Hizmetler 
 H

iç
 

A
z 

O
rt

a 

Ç
ok

 

T
am

 

       

12 Okul yönetimi personele yetki, görev ve sorumluluklarını etkili bir şekilde göstermesi   
13 Okul yönetiminin personelin özlük işlerinin zamanında yapılmasını sağlaması  
14 Okul yönetiminin okulda etkili bir iletişim ağı kurması ve yönetmesi  
15 Okul yönetiminin okuldaki personel arasında etkili bir işbirliği sağlaması  
16 Öğretmenlerin mesleki yönden (Hizmetiçi Eğitim) gelişimlerine katkı sağlaması  
17 Okul yönetiminin, okuldaki çalışanların başarılı olduğu yönleri takdir etmesi  
18 Personelin güdülenmesi  (işlerini daha iyi yapma isteği) ve etkin kılınması  
19 Personelin karar verme sürecine katılması  
20 Personelin çalışmalarının her aşamasında desteklenmesi  
21 Personelin eğitim-öğretim ekinliklerinin değerlendirilmesi  

       

 
Okul İşletmesi (Bütçe, donatım, bakım onarım, ısınma, aydınlatma gibi) 
 H

iç
 

A
z 

O
rt

a 

Ç
ok

 

T
am

 

      

22 Okul yönetiminin okulun sahip olduğu maddi kaynakların eğitim amacıyla etkili kullanılmasını sağlaması  
23 Okul yöneticisinin eğitim araçlarının düzenli bakım, onarım, yenilenme ve eksikliklerin tamamlanmasını sağlaması  
24 Okul yönetiminin, okulun amaçlarına uygun etkinlikler gerçekleştirebilmesi için gerekli finansmanı sağlaması  
25 Okul yöneticisinin, okulun maddi ve mali kaynaklarını etkili ve verimli yönetebilme düzeyi.  

       

 
Okulun Yönetimi, Politikası, Yönetim Plan ve Programları 
 H

iç
 

A
z 

O
rt

a 

Ç
ok

 

T
am

 

       

26 Okul yönetiminin okulun amaçları doğrultusunda, kısa, orta ve uzun dönemde gerçekleştirilecek işleri planlanması  
27 Okul yönetiminin okul amaçları doğrultusunda yapılacak işleri organize etmesi  
28 Okul yönetiminin okulun çevre ve iş piyasası ile düzenli ilişkiler kurmasını sağlaması  
29 Okul yönetiminin okulun, çalışanların değerlendirilmesi ve geliştirilmesini sağlaması  
30 Okul yönetiminin, yönetim ile ilgili gelişme ve değişmeleri izlemesi ve okula uygulaması   
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METEM UYGULAMASININ EĞİTİM ÇIKTILARI ÜZERİNE ETKİSİ 
METEM öncesi ve sonrasına göre aşağıdaki konularda nasıl bir değişme olmuştur? Bu soruları kendi programlarınızı dikkate alarak 
cevaplandırınız 

        1    2    3    4    5  
       Büyük ölçüde 

azalmıştır  Biraz azalmıştır  Aynı kalmıştır  Biraz artmıştır  Büyük ölçüde 
artmıştır

                          1 2 3 4 5 
1 Öğrenci disiplin olayları  
2 Öğrencilerin okula karşı ilgisi  
3 Kız öğrenci sayısı  
4 Erkek öğrenci sayısı  
5 Öğrencilerin öğrenme istekleri  
6 Öğrencilerin akademik başarıları  
7 Öğretmenlerin öğretme istekleri  
8 Öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri  
9 Üniversitede bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenci sayısı  

10 Öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulabilmeleri  
11 Öğrencilere toplumda duyulan güven  
12 Öğrencilerin mesleki eğitim alanında yetiştirilmesi  
13 Çalışanların işten elde ettikleri doyum (mutluluk, haz)  
14 Okul çalışanları arasındaki iletişim ve işbirliği  
15 Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim programlarına yönlendirilmesi  
16 Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak hayata hazırlaması  
17 Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak yükseköğretime hazırlaması  
18 Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak istihdama (iş yaşamına) hazırlaması  
19 Öğrencilere iş deneyimi kazandırmak için eğitim süreci içerisinde üretim yapılması  

       

GENEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

  Gözlem ve değerlendirmelerinize göre METEM uygulamasının güçlü yönleri nelerdir? Lütfen belirtiniz. 
 
 
 
 

  Gözlem ve değerlendirmelerinize göre METEM uygulamasının zayıf yönleri nelerdir? Lütfen belirtiniz. 
 
 
 
 

  Gözlem ve değerlendirmelerinize göre METEM’lerde karşılaşılan temel sorunlar nelerdir? Lütfen belirtiniz.  

 
 
 
 
 

  Bu anket formunda yer almayan,  ancak mesleki ve teknik eğitim kurumlarının tek bir yönetim altında METEM olarak yapılandırılması ve 
  geliştirilmesi ile ilgili başka görüş ve önerileriniz varsa lütfen belirtiniz? 
 
 
 
 
 

ANKETİ CEVAPLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ 
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EK - 3 
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİNİN  

SOSYAL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ANKETİ – ÖĞRENCİ FORMU 
Sayın Öğrenci; 

Bu araştırmanın amacı, 2002–2003 öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığınca uygulamaya konulan Mesleki ve Teknik 
Eğitim Merkezleri (METEM) uygulamasının kurumsal, sosyal etkililiğinin ve maliyet- fayda analizi değerlendirilmelerinin 
yapılmasıdır.  
Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel ve genel bilgileri vermeniz istenmektedir. İkinci bölümde ise, Mesleki ve 
Teknik Eğitim Merkezlerinin Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi ile ilgili bir dizi sorudan oluşan ifadelerle ilgili görüşlerinizi 
belirtmeniz istenmektedir. 
Bu anketle sizlerden toplanan veriler, yalnızca araştırma amaçları doğrultusunda kullanılacak, başka bir kişi ya da kuruma 
verilmeyecektir. Araştırmaya sağlayacağınız çok önemli katkı ve desteğiniz için teşekkür ederiz. 

Proje Yönetimi 
İletişim: Okul ve Eğitim Yöneticileri Deneticileri Araştırma ve Geliştirme Derneği: Ankara Üniversitesi, I.Blok. Zemin Kat No:11. Cebeci, Ankara 

BÖLÜM I: GENEL BİLGİLER 
1 Lütfen okulunuzun adını yazınız  
                                 

2 Okulunuzun bulunduğu: İl:_______________İlçe:________________; Belde (Kasaba)___________________ 
                                 

3 Lütfen cinsiyetinizi belirtiniz  Kız    Erkek             
                                 

5 Eğitim gördüğünüz alanı / bölümü belirtiniz: 
 

BÖLÜM II: METEM’LER İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE TUTUM ÖLÇEĞİ  

Lütfen, aşağıdaki ifadelere ne düzeyde katılıp katılmadığınızı, karşılarındaki ölçekte size uygun gelen seçeneğin altındaki dairenin içine 
çarpı (X) işareti koyarak belirtiniz  

 
ÖLÇEK 

  1     2     3     4     5     
  Hiç 

katılmıyorum 
 Çok az 

katılıyorum 
 Kısmen 

katılıyorum 
 Büyük ölçüde 

katılıyorum 
 Tamamen 

katılıyorum 
  

  1 2 3 4 5 
1.  İlçemizdeki Meslek liselerinin tek bir yönetim altında METEM olarak yapılandırılması doğru bir 

uygulamadır.      

2.  Okulun fiziki yapısı (sınıf, atölye ve laboratuarlar ile ortak kullanım alanları vb) eğitim-öğretim 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yeterlidir.      

3.  Okulun fiziki yapısı sosyal faaliyetlerin (spor, müzik, tiyatro, folklor vb) gerçekleştirilmesi için yeterlidir.      
4.  Sınıf, atölye ve laboratuarların donanımı eğitim-öğretim faaliyetleri için yeterlidir.      

5.  Atölyeler ve laboratuarlarda eğitim-öğretim için gerekli araç-gereçler bulunmaktadır.      

 METEM’lerde…      
6.  Atölye ve laboratuarlarda iş güvenliği ve ilk yardım malzemeleri yeterlidir.      

7.  Farklı bölümlerdeki öğrenciler birbirlerinin programlarına karşı olumlu bir tutuma sahiptir.      
8.  Öğrencilere meslek seçiminde rehberlik hizmeti verilmektedir.      
9.  Aileler tarafından öğrencilere yapılan eğitim-öğretim harcamaları artmıştır.      
10.  Öğrencilerin okula karşı ilgisi yüksektir.      
11.  Öğrencilerin öğrenme istekleri fazladır.      
12.  Öğrencilerin akademik (derslerindeki) başarıları yüksektir.      
13.  Son üç yılda öğrenci disiplin olayları artmıştır      
14.  Öğretmenlerin öğretme istekleri fazladır.      
15.  Üniversite sınavlarında bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenci sayısı fazladır.      
16.  METEM mezunu öğrencilere toplumda güven duyulmaktadır.      
17.  Öğrenciler mesleki eğitim alanında yeterli düzeyde yetiştirilmektedir.      
18.  Öğrencilere iş deneyimi kazandırılması için eğitim süreci içerisinde üretim yapmaktadır.      
19.  Öğrenciler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim programlarına yönlendirilmektedir.      
20.  Öğretmenler derslerde etkili öğretim yöntemlerini kullanmaktadır.  
21.  Öğrencilerin öğretim etkinliklerine katılımına fırsat verilmektedir.  
22.  Öğrencilerin çok yönlü gelişimi için sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenmektedir.  
23.  Yönetici ve öğretmenler, öğrenciler ile olumlu ilişkiler kurmaktadır.  
24.  Öğrencilerin meslekleri ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazanmalarına önem verilmektedir.  
25.  Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak hayata hazırlanmaktadır  
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26.  Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak yükseköğretime hazırlanmaktadır  
27.  Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak istihdama (iş yaşamına) hazırlanmaktadır  

Aşağıda METEM’de öğrenim görmemin öğrencilere sağladığı düşünülen bazı yararlar verilmiştir. 
Lütfen, METEM’lerin öğrenciler için en önemli gördüğünüz beş  yararını işaretleyiniz.      
METEM’lerde      

 Öğrencilere,  iyi bir yurttaş olmaları için gerekli bilgi, beceri ve tutum kazandırılması      
 Öğrencilerin, mesleklerini uygulama yaparak öğrenmeleri      
 Öğrencilerin, öğrenimleri sırasında döner sermaye çalışmalarına katılarak, ücret alabilmeleri      
 Öğrencilerin son sınıfta işletmelerde meslek eğitimi süresince SSK’lı olup aylık ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret alabilmesi 

 Öğrencilerin, işletmelerin sağladığı diğer sosyal olanaklardan yararlanması      
 Öğrencilerin, teknisyen unvanı ile mezun olabilmeleri      
 Öğrencilerin, ÖSS sınavında kendi bölümümün devamı niteliğinde olan bir program tercih ettiğinde ek puan alabilmeleri

 Öğrencilerin,  mezun olunca 2 yıllık ilgili meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş hakkına sahip olması 
 Öğrencilerin, mezun olunca, hemen bir işyerinde iş bulabilmeleri      
 Öğrencilerin, mezun olunca, kendi işyerlerini açma olanağına sahip olabilmeleri      
 Başka (lütfen belirtiniz?_______________________________________________________________________________________

       
Aşağıda 2004 – 2005 ve 2005 – 2006 yıllarında METEM’de öğreniminizi sürdürmeniz için aileniz ve sizin yaptığınız 
harcamaların miktarını vermeniz istenmektedir. Doğru bilgileri vermeniz araştırma açısından çok önemlidir. 

S.No HARCAMANIN TÜRÜ 

HARCAMANIN AYLIK ORTALAMA 
MİKTARI (YTL) 

2004 – 2005  
Öğretim Yılı 

2005 – 2006  
Öğretim Yılı 

1. Yemek harcaması   
2. Kitap, defter, çanta, ders araç gereçleri için yapılan harcama   
3. Ulaşım ve yol harcamaları   
4. Okul giysisi harcamaları   
5. Harçlık   

6. Okula verilen paralar (kayıt parası, karne parası, fotokopi,  spor parası, 
bağış vb.)   

7. (Varsa) dersane parası   
8. (Varsa) Ev-yurt kira harcamaları   
9. (Varsa)  Döner sermayeden aldığınız katkı payının (ücret) miktarı   

10. Diğer harcamalarınız………………………………………………………   
11. Diğer harcamalarınız……………………………………………………….   

  Size göre METEM’lerde öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar nelerdir? Lütfen belirtiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  İlköğretimden sonra yeniden bir okula başlama olanağı verilseydi, aşağıdaki okul türlerinden hangisini tercih ederdiniz? 
O METEM 
O Mesleki -Teknik Lise (Adını yazınız………………………………………………………………………………) 
O Genel Lise 
O Anadolu Lisesi 
O Fen Lisesi 
O Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) 
O Başka (belirtiniz):………………………………………………………………………………………………….. 
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EK - 4 

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
ARAŞTIRMASI GÖRÜŞME FORMU 

Bu araştırmanın amacı,  sizlerin görüş ve önerileri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel 
Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ve Ticaret ve Turizm Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet 
gösteren ve “çok program- tek yönetim ilkesi”ne uygun olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri (METEM) olarak 
yapılandırılan ve  Mesleki ve Teknik Eğitim Yönergesinin gereği olarak 2002 - 2003 öğretim yılından itibaren 
uygulamaya konulan ortaöğretim kurumlarının- (kız meslek liseleri, endüstri meslek liseleri ve ticaret liselerinin)  
kurumsal, sosyal etkililiğinin ve maliyet- fayda analizi değerlendirilmelerinin yapılmasıdır.  

                              

  Görüşmeyi Yapan________________________________________ Tarih:____________________ 
                              
  İL:_____________________ İLÇE____________________               
                              
  METEM’in Adı:_________________________________________________________________________ 
                              
  Görüşme Yapılan Kişi            
                              

   İlçe Milli Eğitim Müdürü  Okul Yöneticisi         
                              

1  METEM uygulamasına geçişte METEM Yönetmeliğinin tam olarak uygulanıp uygulanmadığı konusunda ne 
düşünüyorsunuz? 

                              

2  Sizce METEM,  birleştirilen okullardan hangisinde olmalıydı?  Neden?         
                              

3  METEM uygulamalarında yaşanan başlıca güçlük ve engeller nelerdir?           
                              

4  Gözlem ve değerlendirmelerinize göre METEM uygulamasının güçlü yönleri nelerdir? 

                              

5  Gözlem ve değerlendirmelerinize göre METEM uygulamasının zayıf yönleri nelerdir?    

                              

6  METEM’lerin alt yapıları  (bina, atölye, derslik, laboratuar vb.’nin nicelik ve niteliği) hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

                              

7  METEM’ler ile sanayi arasındaki işbirliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?           
                              

8  METEM’lerin toplumsal ve ekonomik faydası konusunda ne düşünüyorsunuz?        
                              

9  Size göre, METEM uygulamasından en çok kimler olumsuz etkilenmiştir? Neden? 
                              

10  Size göre, METEM uygulamasından en çok kimler olumlu etkilenmiştir? Neden? 

                              

11  Size göre, METEM uygulamasının başarıya ulaşması için dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? 
                              

12  Size göre METEM uygulaması ile birlikte maliyet-etkililik ne ölçüde sağlanmıştır 
                              

13  METEM’lerin yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak nasıl bir model önerirdiniz? 

                              

 

 
ANKETİ CEVAPLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ 
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KATKILARINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ
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EK - 5 

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
ARAŞTIRMASI GÖRÜŞME FORMU (VELİ-İŞYERİ SAHİBİ) 

Bu araştırmanın amacı,  sizlerin görüş ve önerileri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel 
Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ve Ticaret ve Turizm Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet 
gösteren ve “çok program- tek yönetim ilkesi”ne uygun olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri (METEM) olarak 
yapılandırılan ve  Mesleki ve Teknik Eğitim Yönergesinin gereği olarak 2002 - 2003 öğretim yılından itibaren 
uygulamaya konulan ortaöğretim kurumlarının- (kız meslek liseleri, endüstri meslek liseleri ve ticaret liselerinin)  
kurumsal, sosyal etkililiğinin ve maliyet- fayda analizi değerlendirilmelerinin yapılmasıdır.  

                              

  Görüşmeyi Yapan________________________________________ Tarih:____________________ 
                              

  İL:_____________________ İLÇE____________________               
                              
  METEM’in Adı:_________________________________________________________________________ 
                              
  Görüşme Yapılan Kişi:  Veli İşyeri Sahibi        
                              
                              

VELİ 

1.  Yörenizdeki Meslek Liselerinin (EML-KML-TL) METEM olarak birleştirilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? 
                              

2.  METEM uygulaması sizi olumlu/olumsuz yönde nasıl etkiledi? 
                     

3. a) Olumlu yönde nasıl etkiledi?                   
                              

4. b) Olumsuz yönde nasıl etkiledi?                   
                              

5.  Çocuğunuzu neden METEM’e gönderdiniz? 
                              

6  Çocuğunuzu METEM’e göndermeseydiniz, hangi liseye göndermek isterdiniz? Neden? 
                              

7.  METEM’lerde çocuğunuzun iyi bir eğitim-öğretim aldığını düşünüyor musunuz?  Evet    Hayır  

(Neden?) 
                              

8.  METEM’ler ile sanayi arasındaki işbirliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?           
                              

                              

İŞYERİ SAHİBİ 
                              

1.  Yörenizdeki Meslek Liselerinin (EML-KML-TL) METEM olarak birleştirilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? 

2.  Size göre, METEM’ler çevredeki kuruluşların istediği nitelikte eleman yetiştirebiliyor mu?  Evet    Hayır    
(Neden?) 

                              

3.  METEM’lerden işyerinize staj amacı ile gelen öğrencilerle ilgili karşılaştığınız önemli sorunlar 

nelerdir? 
                              

4  METEM’ler ile sanayi arasındaki işbirliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?   
   

5.  METEM uygulaması ile ilgili başka görüş ve öneriniz varsa lütfen belirtiniz? 
                              

 
 

KATKILARINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ 
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EK - 6 

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
ARAŞTIRMASI GÖRÜŞME FORMU (İLGİLİ GENEL MÜDÜRLÜKLER) 

Bu araştırmanın amacı,  sizlerin görüş ve önerileri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel 
Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ve Ticaret ve Turizm Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet 
gösteren ve “çok program- tek yönetim ilkesi”ne uygun olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri (METEM) olarak 
yapılandırılan ve  Mesleki ve Teknik Eğitim Yönergesinin gereği olarak 2002 - 2003 öğretim yılından itibaren 
uygulamaya konulan ortaöğretim kurumlarının- (kız meslek liseleri, endüstri meslek liseleri ve ticaret liselerinin)  
kurumsal, sosyal etkililiğinin ve maliyet- fayda analizi değerlendirilmelerinin yapılmasıdır.  
 

                              

  Görüşmeyi Yapan______________________________________ Tarih:____________________ 
                              
  Görüşme Yapılan Kişi            
                              

   Genel Müdür    Genel Müdür 
Yrd 

 Daire Başkanı     

                              

1.  Size göre Meslek Liselerinin  “çok program- tek yönetim ilkesi” altında METEM olarak birleştirilmesinin gerekçesi nedir? 

2.  METEM uygulamasına geçişte METEM Yönetmeliğinin tam olarak uygulanıp uygulanmadığı konusunda ne 
düşünüyorsunuz? 

3.  Size göre METEM uygulamalarında yaşanan başlıca güçlük ve sorunlar nelerdir?   

                              

4.  METEM’e dönüştürülüp tekrar eski haline dönen meslek liselerinin METEM’den vazgeçme gerekçeleri 
nelerdir? 

                              

5.  Gözlem ve değerlendirmelerinize göre METEM uygulamasının güçlü yönleri nelerdir?  

                              

6.  Gözlem ve değerlendirmelerinize göre METEM uygulamasının zayıf yönleri nelerdir? 

                              

7.  Size göre, METEM uygulamasının başarıya ulaşması için dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? 

                              

8.  Size göre METEM uygulaması ile birlikte maliyet-etkililik ne ölçüde sağlanmıştır         

                              

9.  Küçük yerleşim yerlerinde farklı genel müdürlüklere bağlı meslek liseleri METEM olarak birleştirildi. Bu 
uygulamanın tüm meslek liseleri için uygulanması konusunda ne düşünüyorsunuz? 

                              

10.  Meslek liselerinin bağlı olduğu tüm genel müdürlüklerin tek çatı altında birleştirilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz;? 

                              

11  METEM’lerle ilgili söylemek istediğiniz başka görüş ve önerileriniz var mı?  

                              

 
 

KATKILARINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ 
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EK - 7 

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
ARAŞTIRMASI GÖRÜŞME FORMU (BAKANLIK MÜFETTİŞİ) 

Bu araştırmanın amacı,  sizlerin görüş ve önerileri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel 
Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ve Ticaret ve Turizm Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet 
gösteren ve “çok program- tek yönetim ilkesi”ne uygun olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri (METEM) olarak 
yapılandırılan ve  Mesleki ve Teknik Eğitim Yönergesinin gereği olarak 2002 - 2003 öğretim yılından itibaren 
uygulamaya konulan ortaöğretim kurumlarının- (kız meslek liseleri, endüstri meslek liseleri ve ticaret liselerinin)  
kurumsal, sosyal etkililiğinin ve maliyet- fayda analizi değerlendirilmelerinin yapılmasıdır.  
 

                              

  Görüşmeyi 
Yapan__________________________________________ 

Tarih:____________________ 

                              
  Görüşme Yapılan Kişi            
                              

   Bakanlık Müfettişi          
                              

1.  Size göre Meslek Liselerinin  “çok program- tek yönetim ilkesi” altında METEM olarak birleştirilmesinin gerekçesi nedir? 

2.  METEM uygulamasına geçişte METEM Yönetmeliğinin tam olarak uygulanıp uygulanmadığı konusunda ne 
düşünüyorsunuz? 

3.  Size göre METEM uygulamalarında yaşanan başlıca güçlük ve sorunlar nelerdir?   

                              

4.  Denetimleriniz sırasındaki gözlemlerinize göre, METEM uygulaması ile ilgili görüşleriniz nelerdir? 

                              

5.  Gözlem ve değerlendirmelerinize göre METEM uygulamasının güçlü yönleri 
nelerdir? 

        

                              

6.  Gözlem ve değerlendirmelerinize göre METEM uygulamasının zayıf yönleri nelerdir? 

                              

7.  Size göre, METEM uygulamasının başarıya ulaşması için dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? 

                              

8.  Size göre METEM uygulaması ile birlikte maliyet-etkililik ne ölçüde sağlanmıştır         

                              

9.  Küçük yerleşim yerlerinde farklı genel müdürlüklere bağlı meslek liseleri METEM olarak birleştirildi. Bu 
uygulamanın tüm meslek liseleri için uygulanması konusunda ne düşünüyorsunuz? 

                              

10.  Meslek liselerinin bağlı olduğu tüm genel müdürlüklerin tek çatı altında birleştirilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz;? 

                              

11  METEM’lerle ilgili söylemek istediğiniz başka görüş ve önerileriniz var mı?  

                              

 
 

KATKILARINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİ
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EK 8 
METEM VE METEM ÖNCESİ HARCAMALARI YÖNETİCİ BİLGİ TOPLAMA ARACI 

 Bu bilgi toplama aracı ile METEM’lerin öğrenci maliyetleri ve buna karşılık sağlanan yararlar METEM’den önceki durum ile METEM olduktan 
sonraki durum karşılaştırılarak saptanmak amaçlandığından, verilecek bilgilerin doğruluğu önem taşımaktadır. Lütfen bilgi toplama aracını tam olarak 
doldurunuz. Bu konuda yaptığınız katkılar için teşekkür ederiz. 31.10.2005                                                                                                                 
Proje Yönetimi   

HARCAMANIN TÜRÜ 
METEM OLMADAN ÖNCE YAPILAN HARCAMALAR (YTL) METEM HARCAMALARI (YTL) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
EML KML TML MEM EML KML TML MEM     

Devlet Bütçesinden Sağlanan Gelirden             
Öğretmenlere ve Yöneticilere  verilen aylıklar              
Öğretmenlerin ve Yöneticilerin yollukları, ek ders ücretleri, 
sağlık vb harcamalar  

            

Diğer personelin aylıkları, yollukları, sağlık vb harcamalar             
Temizlik malzemesi harcamaları             
Su tüketimi harcamaları              
Elektrik tüketimi harcamaları             
Telefon konuşmaları  ve varsa internet harcamaları             
Yakıt (fueloil, kömür, doğalgaz vb) harcamaları             
Ulaşım (benzin, mazot vb) harcamaları             
Kırtasiye ve büro malzemeleri harcamaları             
Ders ve laboratuar araç gereçleri, kitap, bilgisayar, makine, 
sıra, masa vb giderleri 

            

Küçük onarım harcamaları (Boya, badana vb)             
Büyük onarım (Ek kat, ek bina, ek derslik, yeni çatı vb yapımı) 
harcamaları 

            

Yeni bina ve arazi satın alımları             
Öğrencilere yapılan yemek, giyim, sağlık harcamaları             
Hizmet satın alımları (Bina kirası, araba kiralama, sigorta vb)             
Bunların dışındaki harcamalar (Lütfen adını yazınız …….....)             
TOPLAM             
Döner Sermayeden Sağlanan Gelirden             
Öğretmen ve yöneticilere verilen katkı payları             
Öğrencilere verilen katkı payları             
Okul için yapılan harcamalar (Lütfen yapıldığı yeri belirtiniz)             
Başka işlere yapılan harcamalar(Lütfen yapıldığı yeri 
belirtiniz) 

            

TOPLAM             
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HARCAMANIN TÜRÜ 
METEM OLMADAN ÖNCE YAPILAN HARCAMALAR (YTL) METEM HARCAMALARI (YTL) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
EML KML TML MEM EML KML TML MEM     

Okul Aile Birliği ve Koruma Derneklerinden 
Sağlanan Gelirden 

            

Okula yapılan harcamalar (Lütfen yapıldığı yeri 
belirtiniz) 

            

Öğrencilere yapılan harcamalar(Lütfen yapıldığı yeri 
belirtiniz) 

            

Başka işlere yapılan harcamalar  (Lütfen harcamanın 
yapıldığı yeri belirtiniz) 

            

TOPLAM             
Okul Kantininden Kooperatifinden sağlanan 
gelirden yapılan harcamalar(Lütfen harcamanın 
yapıldığı yeri belirtiniz) 

            

Velilerden Toplanan (Aile Birliği ve Koruma 
Derneğinin Dışındaki) kayıt parası, karne parası, spor 
parası, dergi parası, kırtasiye parası, temizlik ve ısınma 
giderleri vb için istenen paralardan yapılan 
harcamalar 

            

Gönüllü kişi ve kuruluşların yaptığı harcamalar 
(Lütfen harcamanın yapıldığı yeri belirtiniz) 

            

Yukarıda belirtilmeyen konularda yapılan 
harcamalar (Lütfen yapıldığı yeri belirtiniz) 

            

HARCAMA TOPLAMI             
Öğrenci kapasitesi             
Öğrenci sayısı             
Dersliklerinin yüzölçümü (m2)             
Laboratuvar ve işliklerin yüzölçümü (m2)             
Yönetim odaları ve büroların yüzölçümü (m2)             
Spor salonu, çok amaçlı salon, kütüphane vb’nin 
yüzölçümü (m2) 

            

Koridor vb yerlerin yüzölçümü (m2)             
Tuvaletlerin yüzölçümü (m2)             
BİNA İÇİNDEKİ YÜZÖLÇÜMÜ TOPLAMI (m2)             
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EK - 9 
METEM KURUMSAL DEĞERLENDİRME ANKETİ 

Sayın Yönetici; 
Bu araştırmanın amacı, 2002–2003 öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığınca uygulamaya konulan Mesleki ve Teknik Eğitim 
Merkezleri (METEM) uygulamasının kurumsal, sosyal etkililiğinin ve maliyet- fayda analizi değerlendirilmelerinin yapılmasıdır.  
Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin Kurumsal Değerlendirilmesi ile ilgili olarak 
okulunuzda bulunduğu düşünülen eğitsel ve eğitime yardımcı alanlarla ilişkin bir takım bilgileri vermeniz ve bunlara ilişkin görüşlerinizi 
belirtmeniz istenmektedir. İkinci bölümde ise okulunuzla ilgili bir takım istatistiki verileri sağlamanız istenmektedir. 
Bu anketle sizlerden toplanan veriler, yalnızca araştırma amaçları doğrultusunda kullanılacak, başka bir kişi ya da kuruma verilmeyecektir. 
Araştırmaya sağlayacağınız çok önemli katkı ve desteğiniz için teşekkür ederiz. 

Proje Yönetimi 
İletişim: Okul ve Eğitim Yöneticileri Deneticileri Araştırma ve Geliştirme Derneği: Ankara Üniversitesi, I.Blok. Zemin Kat No:11. Cebeci, Ankara 

I- BÖLÜM 

EĞİTİM ALANLARI 
      Kullanılıyor mu? 

Beklentileri 

Karşılama Düzeyi? 

A-EĞİTSEL ALANLAR 

İh
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m
ız
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 Uygulama sınıfı (3-6 Yaş               
                  

 Derslik               
                  

 Fen Laboratuarı               
                  

 Kimya Laboratuarı               
                  

 Biyoloji Laboratuarı               
                  

 Dil Laboratuarı               
                  

 Bilgisayar Laboratuarı               
                  

 Resim Odası               
                  

 Müzik Odası               
                  

 Proje Odası               
                  

 Bilgi Teknolojileri Sınıfı               
                  

 Konfeksiyon Atölyesi               
                  

 Hazır Giyim Atölyesi               
                  

 Giyim Atölyesi               
                  

 Kalite Kontrol Atölyesi               
                  

 Boya Baskı Ve Desen Atölyesi               
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 Dokuma Atölyesi               
                  

 Tesviye Atölyesi               
                  

 Yapı Atölyesi               
                  

 Metal İşleri Atölyesi               
                  

 Motor Atölyesi               
                  

 Pastacılık Atölyesi               
                  

 Tesisat Teknolojisi Atölyesi               
                  

 Mobilya Dekorasyon Atölyesi               
                  

 Elektronik Atölyesi               
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A-EĞİTSEL ALANLAR 

      Kullanılıyor mu? 
Beklentileri 

Karşılama Düzeyi? 
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 Elektrik Atölyesi               
                  

 Kuaförlük Atölyesi               
                  

 Grafik               
                  

 Seramik               
                  

 Beslenme (Mutfak)               
                  

 Cilt Bakımı Atölyesi               
                  

 İşlik Olarak Kullanılan Derslik               
                  

 Mesleki Uygulama Laboratuarı               
                  

 Ortak Kullanılan Laboratuar               
                  

B-EĞİTİME YARDIMCI ALANLAR             

B-I: Yönetsel Alanlar                 

 Müdür Odası ----              
                  

 Müdür Yrd. Odası ----              
                  

 Öğretmen Odası ----              
                  

 Usta Öğretici Odası               
                  

 Teknisyen Odası               
                  

 İdari İşler Odası               
                  

BII-Kamusal Alanlar                 

 Çok Amaçlı Salon               
                  

 Kütüphane               
                  

 Çalışma Odası               
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 Spor Salonu               
                  

 Oyun Odası               
                  

 Revir               
                  

 Grup Rehberliği Odası               
                  

 Kantin-Kafeterya               
                  

 Daktilografi Odası               
                  

 Eğitim Hizmetleri Bölüm Odası               
                  

 Test Odası               
                  

 Oyun alanları               
                  

 Bahçe               
                  

 İnternet Odası               
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B-EĞİTİME YARDIMCI 

ALANLAR 

      Kullanılıyor mu? 
Beklentileri 

Karşılama Düzeyi? 
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 Bekleme Salonu               
                  

 Personel Tuvaleti ----              
                  

 Öğrenci Tuvaleti ----              
                  

B-III: Ek Alanlar                 

                  

 Danışma               
                  

 Mutfak               
                  

 Yemekhane               
                  

 Yatakhane               
                  

 Depo/Ambar               
                  

 Arşiv               
                  

 Eğitim Araçları Odası               
                  

 Gözlem Odası               
                  

 Banyo-Duş                
                  

 Bekçi Odası               
                  

B-IV:Genel Özellikler                 

 Isınma ----              
                  

 Aydınlatma ----              
                  

 Su ----              
                  

 Güvenlik               
                  

 İlk yardım dolabı               
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 Yangın söndürme tüpü               
                  

C-SINIFLARIN DURUMU                

                  

 Yazı tahtası ----              
                  

 Öğretmen masa ve sandalyesi ----            
                  

 Her öğrenciye sıra-sandalye ----              
                  

 Malzeme dolabı               
                  

 Sınıf kitaplığı               
                  

 Askılık               
                  

 Öğrenci dolabı               
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B-EĞİTİME YARDIMCI 

ALANLAR 

      Kullanılıyor mu? 
Beklentileri 

Karşılama Düzeyi? 
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D-DİĞER ARAÇ-GEREÇLERİ  

                  

 Daktilo ----              
                  

 Bilgisayar ----              
                  

 Bilgisayar yazıcısı               
                  

 Fotokopi               
                  

 Televizyon               
                  

 Projeksiyon makinesi               
                  

 Tepegöz               
                  

 Kaset Çalar               
                  

 Slayt makinesi               
                  

 CD-çalar               
                  

 Radyo               
                  

 Faks makinesi               
                  

 Telefon ----              
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BAŞKA……………… 
Okulunuzda yukarıda belirtilen 
alanların dışında eğitsel ve 
eğitime yardımcı alanlar varsa 
lütfen aşağıda belirtiniz. 

      Kullanılıyor mu? 
Beklentileri 

Karşılama Düzeyi? 
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D-DİĞER ARAÇ-GEREÇLERİ  

                  

                
                  

                
                  

                
                  

                
                  

                
                  

                
                  

                
                  

                
                  

 

ANKETİ CEVAPLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ 
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A-METEM’i Oluşturan Meslek Okulunun 

Adı:......................................................................................…………………. 
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Öğrenci  

Devamsızlığı* 

Yeni Kayıt Olan 

Öğrenci Sayısı 
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1999-2000                

2000-2001                

2001-2002                

2002-2003                

2003-2004                

2004-2005                

 

METEM’İ OLUŞTURAN MESLEK OKULLARINA İLİŞKİN BİLGİLER (1999-2005 EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YILI) 

A-METEM’i Oluşturan Meslek Okulunun Adı:................................................................................................................. 

Eğitim-Öğretim Yılı 
Toplam Derslik 

Sayısı 

Toplam Atölye 

Sayısı 

Toplam 

Laboratuar 

Sayısı 

Toplam 

Bilgisayar Sayısı 

Toplam 

Kütüphane 

Sayısı 

Toplam 

Spor 

Salonu 

Sayısı 

Sınıf ve 

Atölyelerin 

Toplam m2 

Alanı 

1999-2000        

2000-2001        

2001-2002        

2002-2003        

2003-2004        

2004.2005        
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B- METEM’i Oluşturan Meslek Okulunun 

Adı:................................................................................................................... 
Eğ
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Öğrenci Sayısı 

(Kız-Erkek) 
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 Ş
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 D
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Öğrenci 

Devamsızlığı* 

Yeni Kayıt Olan 

Öğrenci Sayısı 
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r D
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ız
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K
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1999-2000                

2000-2001                

2001-2002                

2002-2003                

2003-2004                

2004-2005                

 
 

METEM’İ OLUŞTURAN MESLEK OKULLARINA İLİŞKİN BİLGİLER (1999-2005 EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YILI) 

B-METEM’i Oluşturan Meslek Okulunun 

Adı:................................................................................................................... 

Eğitim-Öğretim Yılı 
Toplam Derslik 

Sayısı 

Toplam Atölye 

Sayısı 

Toplam 

Laboratuar 

Sayısı 

Toplam 

Bilgisayar Sayısı 

Toplam 

Kütüphane 

Sayısı 

Toplam 

Spor 

Salonu 

Sayısı 

Sınıf ve 

Atölyelerin 

Toplam m2 

Alanı 

1999-2000        

2000-2001        

2001-2002        

2002-2003        

2003-2004        

2004.2005        

NOT: Yalnızca METEM’i oluşturan (örneğin KML, TML, EML) okullarının her birine ait bilgileri yazınız. Her okul 

için iki tablo doldurunuz.  
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C- METEM’i Oluşturan Meslek Okulunun 

Adı:................................................................................................................... 
Eğ

iti
m

-Ö
ğr

et
im

 Y
ılı

 

M
d.

B
aş

 Y
rd

 v
e 

 M
d.

Y
rd

. S
ay
ıs
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Öğretmen Sayısı 

Te
kn
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 v
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ı 

M
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li 
Sa
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Öğrenci Sayısı 

(Kız-Erkek) 

To
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 Ş

ub
e 

Sa
yı

sı
 

To
pl

am
 H

af
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lık
 D

er
s S

aa
ti 

Öğrenci 

Devamsızlığı* 

Yeni Kayıt Olan 

Öğrenci Sayısı 

M
es

le
k 

D
er

si
 

K
ül

tü
r D

er
si

 

K
ız

 

Er
ke

k 

D
üş

ük
 

O
rta

 

Y
ük

se
k 

K
ız

 

Er
ke

k 

1999-2000                

2000-2001                

2001-2002                

2002-2003                

2003-2004                

2004-2005                

METEM’İ OLUŞTURAN MESLEK OKULLARINA İLİŞKİN BİLGİLER (1999-2005 EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YILI) 

C-METEM’i Oluşturan Meslek Okulunun 

Adı:..................................................................................................................... 

Eğitim-Öğretim Yılı 
Toplam Derslik 

Sayısı 

Toplam Atölye 

Sayısı 

Toplam 

Laboratuar 

Sayısı 

Toplam 

Bilgisayar Sayısı 

Toplam 

Kütüphane 

Sayısı 

Toplam 

Spor 

Salonu 

Sayısı 

Sınıf ve 

Atölyelerin 

Toplam m2 

Alanı 

1999-2000        

2000-2001        

2001-2002        

2002-2003        

2003-2004        

2004.2005        

 

 

 

 

 

D- METEM’i Oluşturan Meslek Okulunun 

Adı:................................................................................................................... 
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Eğ
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ı 

Öğretmen Sayısı 
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 v
e 
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ı 
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ı 
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Öğrenci Sayısı 

(Kız-Erkek) 

To
pl

am
 Ş

ub
e 

Sa
yı

sı
 

To
pl

am
 H

af
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lık
 D

er
s S

aa
ti 

Öğrenci 

Devamsızlığı* 

Yeni Kayıt Olan 

Öğrenci Sayısı 

M
es

le
k 

D
er

si
 

K
ül

tü
r D

er
si

 

K
ız

 

Er
ke
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D
üş

ük
 

O
rta

 

Y
ük
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k 

K
ız

 

Er
ke
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1999-2000                

2000-2001                

2001-2002                

2002-2003                

2003-2004                

2004-2005                

METEM’İ OLUŞTURAN MESLEK OKULLARINA İLİŞKİN BİLGİLER (1999-2005 EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YILI) 

D-METEM’i Oluşturan Meslek Okulunun 

Adı:.................................................................................................................... 

Eğitim-Öğretim Yılı 
Toplam Derslik 

Sayısı 

Toplam Atölye 

Sayısı 

Toplam 

Laboratuar 

Sayısı 

Toplam 

Bilgisayar Sayısı 

Toplam 

Kütüphane 

Sayısı 

Toplam 

Spor 

Salonu 

Sayısı 

Sınıf ve 

Atölyelerin 

Toplam m2 

Alanı 

1999-2000        

2000-2001        

2001-2002        

2002-2003        

2003-2004        

2004.2005        

NOT: Yalnızca METEM’i oluşturan (örneğin KML, TML, EML) okullarının her birine ait bilgileri yazınız. Her okul 

için iki tablo doldurunuz. 
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EK - 10  

2003 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HARCAMALARI (BÜTÇE KESİN 
HESABI) 

HARCAMANIN YAPILDIĞI ALAN 
HARCAMA TÜRÜ 

TOPLAM CARİ 
1 

YATIRIM 
2 

TRANSFER 
3 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri     

Okulöncesi Eğitim ve İlköğretim     

Genel ve Mesleki-Teknik Öğretim     

* Yönetim Hizmetleri     

* Genel Ortaöğretim     

* Erkek Teknik Öğretim     

* Kız Teknik Öğretim     

* Ticaret ve Turizm Öğretimi     

* Din Öğretimi     

* Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim     

Çıraklık ve Yaygın Eğitim     

Yükseköğretim Yurtdışı Eğitim ve Öğretim 
ve Dış İlişkiler 

    

Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik     

Hizmet Programlarına Dağıtılmayan 
Transferler 

    

4306 Sayılı Kanun Gereğince Elde Edilen 
Gelirlerle Yürütülen İlköğretim Hizmetleri 

    

Özel Hizmetlere İlişkin Hizmetlerin 
Yürütülmesi 

    

TOPLAM     
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EK - 11 

MALİYET FAYDA ANALİZİNDE KULLANILAN DİĞER ARAÇLAR 

METEM’LERDE SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI 

SINIF 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 

1. Sınıf      
2. Sınıf      
3. Sınıf      
Toplam      

 
METEM’LERDE SINIFINI GEÇEN VE SINIFTA KALAN ÖĞRENCİ SAYILARI 

SINIF 
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 

Sınıfını 
Geçen 

Sınıfta 
Kalan 

Sınıfını 
Geçen 

Sınıfta 
Kalan 

Sınıfını 
Geçen 

Sınıfta 
Kalan 

Sınıfını 
Geçen 

Sınıfta 
Kalan 

Sınıfını 
Geçen 

Sınıfta 
Kalan 

1. Sınıf           
2. Sınıf           
3. Sınıf           
Toplam           

 

METEM’LERDEN MEZUN OLAN VE ÇEŞİTLİ NEDENLERLE OKULDAN KAYDI 
SİLİNEN ÖĞRENCİ SAYILARI 

SINIF 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 
Kaydı 
Silinen 

Mezun 
Olan 

Kaydı 
Silinen 

Mezun 
Olan 

Kaydı 
Silinen

Mezun 
Olan 

Kaydı 
Silinen

Mezun 
Olan 

Kaydı 
Silinen

Mezun 
Olan 

1. Sınıf           
2. Sınıf           
3. Sınıf           
Toplam           

 
METEM’LERDEN MEZUN OLANLARIN DURUMU 

 2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

Mezun olup iki yıllık Meslek Yüksekokuluna 
yerleşenlerin sayısı 

     

Mezun olup lise öğreniminin devamı olan bir 
üniversite programına yerleşenlerin sayısı 

     

Mezun olup lise öğreniminin devamı olmayan 
bir üniversite programına yerleşenlerin sayısı 

     

Mezun olup işe yerleşenlerin sayısı      
Toplam      
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EK - 12 

ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN METEM İLE İLGİLİ SORULARA  
VERDİKLERİ CEVAPLARIN DAĞILIMI 

Genel Görüşler 

Konu/Madde   Hiç Çok Az Kısmen Büyük 
Ölçüde Tamamen Toplam 

Mesleki ve teknik eğitim 
kurumlarının METEM olarak 
yapılandırılması doğru bir 
uygulamadır 

Öğretmen N 325 144 454 380 365 1668 
% 19,5 8,6 27,2 22,8 21,9 100,0 

Yönetici N 59 12 58 57 92 278 
% 21,2 4,3 20,9 20,5 33,1 100,0 

METEM olarak belirlenen 
merkezler yönetmelikte belirtilen 
koşullara uymaktadır 

Öğretmen N 215 282 532 414 187 1630 
% 13,2 17,3 32,6 25,4 11,5 100,0 

Yönetici N 37 37 76 72 54 276 
% 13,4 13,4 27,5 26,1 19,6 100,0  

METEM’in şimdiki okul binasında 
oluşturulmasına ne derece 
katılıyorsunuz? 

Öğretmen N 498 287 339 331 216 1671 
% 29,8 17,2 20,3 19,8 12,9 100,0 

Yönetici N 73 27 46 47 86 279 
% 26,2 9,7 16,5 16,8 30,8 100,0 

METEM uygulamasına geçilmesi 
konusunda yönetici ve öğretmen 
görüşleri alınmıştır 

Öğretmen N 777 282 309 144 120 1632 
% 47,6 17,3 18,9 8,8 7,4 100,0 

Yönetici N 131 41 40 28 36 276 
% 47,5 14,9 14,5 10,1 13,0 100,0 

Eğitim programları çağın 
gereklerine göre hazırlanmıştır 

Öğretmen N 350 424 567 265 73 1679 
% 20,8 25,3 33,8 15,8 4,3 100,0 

Yönetici N 31 63 88 81 18 281 
% 11,0 22,4 31,3 28,8 6,4 100,0 

Eğitim programları öğrencilerin 
ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır 

Öğretmen N 324 459 575 237 71 1666 
% 19,4 27,6 34,5 14,2 4,3 100,0 

Yönetici N 28 63 100 77 12 280 
% 10,0 22,5 35,7 27,5 4,3 100,0 

Eğitim programları çevrenin eğitim 
gereksinimleri araştırılarak bu 
ihtiyaçlar doğrultusunda 
hazırlanmıştır 

Öğretmen N 413 434 503 247 73 1670 
% 24,7 26,0 30,1 14,8 4,4 100,0 

Yönetici N 47 67 97 54 16 281 
% 16,7 23,8 34,5 19,2 5,7 100,0 

Dönüştürülen yerleşim 
merkezindeki nüfus hareketliliği ve 
yeterliği. 

Öğretmen N 213 444 608 245 119 1629 
% 13,1 27,3 37,3 15,0 7,3 100,0 

Yönetici N 38 56 101 52 29 276 
% 13,8 20,3 36,6 18,8 10,5 100,0 

Okul binalarının yerleşim 
birimlerine uzaklığı ve ulaşım 
olanakları 

Öğretmen N 276 376 567 222 192 1633 
% 16,9 23,0 34,7 13,6 11,8 100,0 

Yönetici N 49 60 84 42 42 277 
% 17,7 21,7 30,3 15,2 15,2 100,0 

METEM’in tek okul çatısı altında 
toplanmasının sonuçları 

Öğretmen N 271 311 557 324 153 1616 
% 16,8 19,2 34,5 20,0 9,5 100,0 

Yönetici N 60 45 69 56 41 271 
% 22,1 16,6 25,5 20,7 15,1 100,0 

Çevrenin gereksinimi olan iş gücü 
ve istihdam olanağı 

Öğretmen N 206 489 585 266 81 1627 
% 12,7 30,1 36,0 16,3 5,0 100,0 

Yönetici N 34 91 87 47 14 273 
% 12,5 33,3 31,9 17,2 5,1 100,0 

Öğrencilerin staj yapabileceği sayı 
ve yeterlikte işletmenin bulunması 

Öğretmen N 242 542 416 278 152 1630 
% 14,8 33,3 25,5 17,1 9,3 100,0 

Yönetici N 43 88 97 28 20 276 
% 15,6 31,9 35,1 10,1 7,2 100,0 

METEM’lerin uygulanan 
programların özelliklerine 
uygunluğunun sağlanması 

Öğretmen N 228 453 654 223 70 1628 
% 14,0 27,8 40,2 13,7 4,3 100,0 

Yönetici N 32 47 127 57 12 275 
% 11,6 17,1 46,2 20,7 4,4 100,0 
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Etkiler 

Konu/Madde   Hiç Çok Az Kısmen Büyük 
Ölçüde Tamamen Toplam

METEM uygulaması ile birlikte 
bu okullarda daha iyi insan 
ilişkileri oluşmuştur 

Öğretmen 
N 356 298 523 315 174 1666 
% 21,4 17,9 31,4 18,9 10,4 100,0 

Yönetici 
N 41 58 67 64 47 277 
% 14,8 20,9 24,2 23,1 17,0 100,0 

METEM uygulaması ile 
öğretmenlerden daha fazla 
yararlanılması sağlanmıştır 

Öğretmen 
N 235 250 425 445 318 1673 
% 14,0 14,9 25,4 26,6 19,0 100,0 

Yönetici 
N 26 26 45 72 112 281 
% 9,3 9,3 16,0 25,6 39,9 100,0 

Sivil toplum örgütlerinin 
METEM'lere ilgisi 

Öğretmen 
N 230 208 778 327 97 1640 
% 14,0 12,7 47,4 19,9 5,9 100,0 

Yönetici 
N 30 25 122 78 23 278 
% 10,8 9,0 43,9 28,1 8,3 100,0 

Ulaşım sorunları 
Öğretmen 

N 113 231 896 257 157 1654 
% 6,8 14,0 54,2 15,5 9,5 100,0 

Yönetici 
N 16 31 145 52 35 279 
% 5,7 11,1 52,0 18,6 12,5 100,0 

Kız çocuklarının meslek eğitimine 
karşı ilgisi 

Öğretmen 
N 168 215 709 445 118 1655 
% 10,2 13,0 42,8 26,9 7,1 100,0 

Yönetici 
N 28 39 117 73 22 279 
% 10,0 14,0 41,9 26,2 7,9 100,0 

Çevredeki kişi, halk ve kurumların 
okula verdikleri destek 

Öğretmen 
N 166 198 816 388 74 1642 
% 10,1 12,1 49,7 23,6 4,5 100,0 

Yönetici 
N 21 32 134 76 14 277 
% 7,6 11,6 48,4 27,4 5,1 100,0 

Yerel yöneticilerin (Kaymakam, 
Belediye Başkanı, İl-İlçe Milli 
Eğitim Müdürü) METEM'lere 
ilgisi 

Öğretmen 
N 118 164 846 380 138 1646 
% 7,2 10,0 51,4 23,1 8,4 100,0 

Yönetici 
N 16 22 121 90 31 280 
% 5,7 7,9 43,2 32,1 11,1 100,0 

METEM uygulamasına geçtikten 
sonra sanayi-okul işbirliği 

Öğretmen 
N 79 145 772 489 161 1646 
% 4,8 8,8 46,9 29,7 9,8 100,0 

Yönetici 
N 8 16 133 82 40 279 
% 2,9 5,7 47,7 29,4 14,3 100,0 

METEM'lerin çevredeki 
kuruluşların istediği nitelikte 
eleman yetiştirmesi 

Öğretmen 
N 76 152 836 476 107 1647 
% 4,6 9,2 50,8 28,9 6,5 100,0 

Yönetici 
N 6 11 161 81 19 278 
% 2,2 4,0 57,9 29,1 6,8 100,0 

METEM'lerin ara kademe işgücü 
açığının giderilmesine katkısı 

Öğretmen 
N 51 138 845 496 120 1650 
% 3,1 8,4 51,2 30,1 7,3 100,0 

Yönetici 
N 4 17 143 91 25 280 
% 1,4 6,1 51,1 32,5 8,9 100,0 

Toplumun METEM'lerden olan 
beklentileri 

Öğretmen 
N 91 165 692 557 146 1651 
% 5,5 10,0 41,9 33,7 8,8 100,0 

Yönetici 
N 14 27 118 98 22 279 
% 5,0 9,7 42,3 35,1 7,9 100,0 

METEM uygulaması ile birlikte 
mesleki ve teknik eğitime olan ilgi 

Öğretmen 
N 94 191 751 504 112 1652 
% 5,7 11,6 45,5 30,5 6,8 100,0 

Yönetici 
N 19 26 115 89 28 277 
% 6,9 9,4 41,5 32,1 10,1 100,0 
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Etkiler 

Konu/Madde   
Büyük 
ölçüde 
azaldı 

Biraz 
azaldı 

Aynı 
kaldı 

Biraz 
arttı 

Büyük 
ölçüde 
arttı 

Topla
m 

METEM'lerin etkinliklerine velilerin 
katılımı 

Öğretmen 
N 142 223 937 297 52 1651 
% 8,6 13,5 56,8 18,0 3,1 100,0 

Yönetici 
N 18 34 136 77 14 279 
% 6,5 12,2 48,7 27,6 5,0 100,0 

Velilerin, METEM yönetiminin talep 
ettiği konularda desteği 

Öğretmen 
N 129 208 966 297 42 1642 
% 7,9 12,7 58,8 18,1 2,6 100,0 

Yönetici 
N 17 23 156 67 15 278 
% 6,1 8,3 56,1 24,1 5,4 100,0 

Veli şikâyetler 
Öğretmen 

N 116 283 885 278 79 1641 
% 7,1 17,2 53,9 16,9 4,8 100,0 

Yönetici 
N 23 52 144 43 14 276 
% 8,3 18,8 52,2 15,6 5,1 100,0 

 
METEM uygulaması ile birlikte 
öğretmenler arası çatışma ve sorunlar 

Öğretmen 
N 180 246 728 360 125 1639 
% 11,0 15,0 44,4 22,0 7,6 100,0 

Yönetici 
N 37 31 110 72 25 275 
% 13,5 11,3 40,0 26,2 9,1 100,0 

 
METEM'lerdeki bölümlerin 
yöneticileri arasında çatışma ve 
sorunlar 

Öğretmen 
N 185 233 747 351 116 1632 
% 11,3 14,3 45,8 21,5 7,1 100,0 

Yönetici 
N 59 36 108 52 18 273 
% 21,6 13,2 39,6 19,0 6,6 100,0 

Yönetici-öğretmen arasındaki olumlu 
ilişkiler 

Öğretmen 
N 125 213 776 371 163 1648 
% 7,6 12,9 47,1 22,5 9,9 100,0 

Yönetici 
N 15 26 110 79 46 276 
% 5,4 9,4 39,9 28,6 16,7 100,0 

METEM uygulaması ile birlikte 
yöneticilerin görev ve sorumlulukları 

Öğretmen 
N 32 67 444 689 418 1650 
% 1,9 4,1 26,9 41,8 25,3 100,0 

Yönetici 
N 1 7 39 81 149 277 
% ,4 2,5 14,1 29,2 53,8 100,0 

METEM uygulaması ile farklı 
programlardaki öğretmenler arasında 
işbirliği 

Öğretmen 
N 63 136 597 664 191 1651 
% 3,8 8,2 36,2 40,2 11,6 100,0 

Yönetici 
N 8 14 96 108 49 275 
% 2,9 5,1 34,9 39,3 17,8 100,0 

METEM uygulaması ile birlikte 
yatılılık gereksinimi 

Öğretmen 
N 70 84 705 496 258 1613 
% 4,3 5,2 43,7 30,8 16,0 100,0 

Yönetici 
N 9 6 117 69 69 270 
% 3,3 2,2 43,3 25,6 25,6 100,0 

 
METEM uygulaması ile birlikte 
öğrencilerin istihdam kaygısı 

Öğretmen 
N 55 187 854 377 163 1636 
% 3,4 11,4 52,2 23,0 10,0 100,0 

Yönetici 
N 6 22 177 47 24 276 
% 2,2 8,0 64,1 17,0 8,7 100,0 

Farklı bölümlerdeki öğrencilerin bir 
birlerinin programlarına karşı olumlu 
tutumu 

Öğretmen 
N 59 153 894 449 84 1639 
% 3,6 9,3 54,5 27,4 5,1 100,0 

Yönetici 
N 12 16 149 82 17 276 
% 4,3 5,8 54,0 29,7 6,2 100,0 

Öğretmen-öğrenci arasındaki olumlu 
ilişki 

Öğretmen 
N 78 192 811 450 120 1651 
% 4,7 11,6 49,1 27,3 7,3 100,0 

Yönetici 
N 12 30 126 69 41 278 
% 4,3 10,8 45,3 24,8 14,7 100,0 

METEM uygulaması ile birlikte 
düzenlenen sosyal ve kültürel 
faaliyetlerin sayısı 

Öğretmen 
N 79 156 722 532 159 1648 
% 4,8 9,5 43,8 32,3 9,6 100,0 

Yönetici 
N 7 22 97 105 47 278 
% 2,5 7,9 34,9 37,8 16,9 100,0 
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Etkiler 

Konu/Madde  
 Büyük 

ölçüde 
azaldı 

Biraz 
azaldı 

Aynı 
kaldı 

Biraz 
arttı 

Büyük 
ölçüde 
arttı 

Toplam 

METEM uygulaması ile birlikte 
okulların fiziksel alanlarının 
kullanımı 

Öğretmen N 109 154 504 624 256 1647 
% 6,6 9,4 30,6 37,9 15,5 100,0 

Yönetici N 14 11 68 100 83 276 
% 5,1 4,0 24,6 36,2 30,1 100,0 

METEM'i oluşturan okul ve 
kurumların donanımlarının 
kullanımı 

Öğretmen N 79 143 600 586 237 1645 
% 4,8 8,7 36,5 35,6 14,4 100,0 

Yönetici N 9 9 77 108 74 277 
% 3,2 3,2 27,8 39,0 26,7 100,0 

Eğitimde güncel gelişmelere yer 
verilmesi 

Öğretmen N 68 163 803 491 126 1651 
% 4,1 9,9 48,6 29,7 7,6 100,0 

Yönetici N 8 17 111 110 30 276 
% 2,9 6,2 40,2 39,9 10,9 100,0 

Öğrencilere sunulan rehberlik ve 
danışmanlık hizmetleri 

Öğretmen N 103 164 719 503 160 1649 
% 6,2 9,9 43,6 30,5 9,7 100,0 

Yönetici N 12 16 113 89 47 277 
% 4,3 5,8 40,8 32,1 17,0 100,0 

Eğitimin çalışma yaşamı ile 
bağlantısı 

Öğretmen N 56 149 800 511 132 1648 
% 3,4 9,0 48,5 31,0 8,0 100,0 

Yönetici N 7 8 130 97 33 275 
% 2,5 2,9 47,3 35,3 12,0 100,0 

Parasal kaynakların okulun 
öncelikleri doğrultusunda 
kullanılması 

Öğretmen N 77 143 715 506 196 1637 
% 4,7 8,7 43,7 30,9 12,0 100,0 

Yönetici N 6 13 97 92 68 276 
% 2,2 4,7 35,1 33,3 24,6 100,0 

İnsan kaynaklarının okulun 
öncelikleri doğrultusunda 
kullanılması 

Öğretmen N 70 131 782 470 187 1640 
% 4,3 8,0 47,7 28,7 11,4 100,0 

Yönetici N 9 6 105 102 55 277 
% 3,2 2,2 37,9 36,8 19,9 100,0 

Aileler tarafından öğrencilere 
yapılan eğitim-öğretim harcamaları 

Öğretmen N 82 160 1092 251 66 1651 
% 5,0 9,7 66,1 15,2 4,0 100,0 

Yönetici N 12 17 187 54 6 276 
% 4,3 6,2 67,8 19,6 2,2 100,0 
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Atölyeler, alan/dal ve derslerin 
özelliklerine göre kurulmuştur 

Öğretmen N 296 257 426 409 270 1658 
% 17,9 15,5 25,7 24,7 16,3 100,0 

Yönetici N 33 45 63 79 61 281 
% 11,7 16,0 22,4 28,1 21,7 100,0 

Laboratuarlar, alan/dal ve derslerin 
özelliklerine göre kurulmuştur 

Öğretmen N 323 309 495 331 196 1654 
% 19,5 18,7 29,9 20,0 11,9 100,0 

Yönetici N 38 40 70 82 50 280 
% 13,6 14,3 25,0 29,3 17,9 100,0 

Atölye ve laboratuarlarda ilk yardım 
malzemeleri yeterlidir 

Öğretmen N 417 435 429 247 118 1646 
% 25,3 26,4 26,1 15,0 7,2 100,0 

Yönetici N 36 41 78 83 41 279 
% 12,9 14,7 28,0 29,7 14,7 100,0 

Atölyelerde eğitim ve öğretim için 
yeterli sarf/temrin malzemeleri 
bulunmaktadır 

Öğretmen N 243 314 485 384 199 1625 
% 15,0 19,3 29,8 23,6 12,2 100,0 

Yönetici N 19 28 73 98 64 282 
% 6,7 9,9 25,9 34,8 22,7 100,0 



 

 281

Kurumsal 

Konu/Madde 

  H
iç

 

Ç
ok

 A
z 

K
ıs

m
en

 

B
üy

ük
 

Ö
lç

üd
e 

T
am

am
en

 

T
op

la
m

 

Laboratuarlarda eğitim ve öğretim için 
yeterli sarf malzemeleri 
bulunmaktadır 

Öğretmen N 281 401 481 327 129 1619 
% 17,4 24,8 29,7 20,2 8,0 100,0 

Yönetici N 28 37 95 77 44 281 
% 10,0 13,2 33,8 27,4 15,7 100,0 

Okul binamız ve ekleri depreme ve 
doğal afetlere karşı dayanıklıdır 

Öğretmen N 448 335 466 291 114 1654 
% 27,1 20,3 28,2 17,6 6,9 100,0 

Yönetici N 57 45 71 65 40 278 
% 20,5 16,2 25,5 23,4 14,4 100,0 

Derslikler derslerin özelliklerine göre 
düzenlenmiştir 

Öğretmen N 439 417 433 267 118 1674 
% 26,2 24,9 25,9 15,9 7,0 100,0 

Yönetici N 39 50 72 77 42 280 
% 13,9 17,9 25,7 27,5 15,0 100,0 

Okulun fiziki yapısı özel eğitim 
gerektiren öğrenciler için uygundur 

Öğretmen N 841 379 255 134 65 1674 
% 50,2 22,6 15,2 8,0 3,9 100,0 

Yönetici N 146 45 42 25 15 273 
% 53,5 16,5 15,4 9,2 5,5 100,0 

METEM uygulaması ile birlikte okul 
bina ve donanımlarının daha verimli 
kullanılması sağlanmıştır 

Öğretmen N 291 306 452 381 244 1674 
% 17,4 18,3 27,0 22,8 14,6 100,0 

Yönetici N 40 34 55 71 82 282 
% 14,2 12,1 19,5 25,2 29,1 100,0 
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METEM uygulaması sosyo-ekonomik 
düzeyi farklı olan öğrenciler 
arasındaki uyumu artırmıştır 

Öğretmen N 378 365 509 311 109 1672 
% 22,6 21,8 30,4 18,6 6,5 100,0 

Yönetici N 60 48 78 62 33 281 
% 21,4 17,1 27,8 22,1 11,7 100,0 

Öğrenciler iş hayatının gereksinimleri 
doğrultusunda mesleki eğitim 
programlarına yönlendirilmektedir 

Öğretmen N 185 323 538 450 182 1678 
% 11,0 19,2 32,1 26,8 10,8 100,0 

Yönetici N 24 43 95 89 31 282 
% 8,5 15,2 33,7 31,6 11,0 100,0 

Öğrenci disiplin olayları 
Öğretmen N 187 201 632 415 213 1648 

% 11,3 12,2 38,3 25,2 12,9 100,0 

Yönetici N 20 37 106 80 36 279 
% 7,2 13,3 38,0 28,7 12,9 100,0 

Öğrencilerin okula karşı ilgisi 
Öğretmen N 181 277 695 394 102 1649 

% 11,0 16,8 42,1 23,9 6,2 100,0 

Yönetici N 16 41 108 97 17 279 
% 5,7 14,7 38,7 34,8 6,1 100,0 

Kız öğrenci sayısı 
Öğretmen N 159 226 555 500 187 1627 

% 9,8 13,9 34,1 30,7 11,5 100,0 

Yönetici N 27 43 84 92 32 278 
% 9,7 15,5 30,2 33,1 11,5 100,0 

Erkek öğrenci sayısı 
Öğretmen N 40 88 818 531 156 1633 

% 2,4 5,4 50,1 32,5 9,6 100,0 

Yönetici N 5 19 116 107 31 278 
% 1,8 6,8 41,7 38,5 11,2 100,0 

Öğrencilerin öğrenme istekleri 
Öğretmen N 169 285 856 285 54 1649 

% 10,2 17,3 51,9 17,3 3,3 100,0 

Yönetici N 9 32 156 75 5 277 
% 3,2 11,6 56,3 27,1 1,8 100,0 
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Öğrencilerin akademik (derslerindeki) 
başarıları 

Öğretmen N 190 296 828 285 49 1648 
% 11,5 18,0 50,2 17,3 3,0 100,0 

Yönetici N 15 27 159 73 4 278 
% 5,4 9,7 57,2 26,3 1,4 100,0 

Öğretmenlerin öğretme istekleri 
Öğretmen N 90 200 805 426 127 1648 

% 5,5 12,1 48,8 25,8 7,7 100,0 

Yönetici N 9 25 130 95 18 277 
% 3,2 9,0 46,9 34,3 6,5 100,0 

Öğretmenlerin kendilerini 
geliştirmeleri 

Öğretmen N 97 149 758 513 124 1641 
% 5,9 9,1 46,2 31,3 7,6 100,0 

Yönetici N 5 18 127 100 26 276 
% 1,8 6,5 46,0 36,2 9,4 100,0 

Üniversitede bir yükseköğretim 
programına yerleşen öğrenci sayısı. 

Öğretmen N 202 224 798 343 64 1631 
% 12,4 13,7 48,9 21,0 3,9 100,0 

Yönetici N 19 30 135 78 14 276 
% 6,9 10,9 48,9 28,3 5,1 100,0 

Mezunların istihdamı 
Öğretmen N 98 187 937 360 55 1637 

% 6,0 11,4 57,2 22,0 3,4 100,0 

Yönetici N 6 25 166 71 7 275 
% 2,2 9,1 60,4 25,8 2,5 100,0 

Öğrencilere toplumda duyulan güven. 
Öğretmen N 92 223 928 330 61 1634 

% 5,6 13,6 56,8 20,2 3,7 100,0 

Yönetici N 12 28 150 71 15 276 
% 4,3 10,1 54,3 25,7 5,4 100,0 

Öğrencilerin mesleki eğitim alanında 
yetiştirilmesi. 

Öğretmen N 44 150 858 485 99 1636 
% 2,7 9,2 52,4 29,6 6,1 100,0 

Yönetici N 10 11 137 104 14 276 
% 3,6 4,0 49,6 37,7 5,1 100,0 

Çalışanların işten elde ettikleri doyum 
(mutluluk, haz). 

Öğretmen N 112 257 805 361 94 1629 
% 6,9 15,8 49,4 22,2 5,8 100,0 

Yönetici N 12 33 132 85 14 276 
% 4,3 12,0 47,8 30,8 5,1 100,0 

Okul çalışanları arasındaki iletişim ve 
işbirliği. 

Öğretmen N 93 208 702 494 142 1639 
% 5,7 12,7 42,8 30,1 8,7 100,0 

Yönetici N 10 33 98 101 35 277 
% 3,6 11,9 35,4 36,5 12,6 100,0 

Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri 
doğrultusunda eğitim programlarına 
yönlendirilmesi. 

Öğretmen N 62 168 784 491 136 1641 
% 3,8 10,2 47,8 29,9 8,3 100,0 

Yönetici N 10 12 118 107 31 278 
% 3,6 4,3 42,4 38,5 11,2 100,0 

Öğrencilerin ilgi, istek ve 
yeteneklerine uygun olarak hayata 
hazırlaması. 

Öğretmen N 63 176 826 457 116 1638 
% 3,8 10,7 50,4 27,9 7,1 100,0 

Yönetici N 6 11 133 101 27 278 
% 2,2 4,0 47,8 36,3 9,7 100,0 

Öğrencilerin ilgi, istek ve 
yeteneklerine uygun olarak 
yükseköğretime hazırlaması. 

Öğretmen N 117 220 810 400 94 1641 
% 7,1 13,4 49,4 24,4 5,7 100,0 

Yönetici N 13 19 139 86 20 277 
% 4,7 6,9 50,2 31,0 7,2 100,0 

Öğrencilerin ilgi, istek ve 
yeteneklerine uygun olarak istihdama 
(iş yaşamına) hazırlaması. 

Öğretmen N 63 160 856 461 102 1642 
% 3,8 9,7 52,1 28,1 6,2 100,0 

Yönetici N 7 9 132 107 22 277 
% 2,5 3,2 47,7 38,6 7,9 100,0 

Öğrencilere iş deneyimi kazandırmak 
için eğitim süreci içerisinde üretim 
yapılması. 

Öğretmen N 62 179 809 449 140 1639 
% 3,8 10,9 49,4 27,4 8,5 100,0 

Yönetici N 7 14 135 95 27 278 
% 2,5 5,0 48,6 34,2 9,7 100,0 
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EK - 13 

ÖĞRETMEN ANKETLERİNDE YER ALAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME 
İLE İLGİLİ DAĞILIM VE FREKANSLAR 

METEM’lerin Eğitim-Öğretim işleri Bakımından Yeterliğine İlişkin Öğretmen Görüşler 

Konu Hiç Az Orta Çok Tam Toplam 

1. Okulun sahip olduğu insan kaynaklarının, 
okul yönetimince, eğitim amacıyla etkili 
kullanımının sağlanması

72 217 708 464 188 1649 

4,4% 13,2% 42,9% 28,1% 11,4% 100,0% 
2. Okul yöneticisinin program amaçlarına uygun 

öğretme-öğrenme etkinliklerini planlaması ve 
uygulaması 

47 198 679 507 221 1652 

2,8% 12,0% 41,1% 30,7% 13,4% 100,0% 

3. Okul yöneticisinin, okulun eğitim-öğretim ve 
yönetim kalitesinin geliştirilmesine katkısı 

65 194 580 525 286 1650 

3,9% 11,8% 35,2% 31,8% 17,3% 100,0% 
4. Okul yöneticisinin, eğitim-öğretim ile ilgili 

gelişme ve değişmeleri izleme ve okulda 
uygulaması   

62 198 586 530 279 1655 

3,7% 12,0% 35,4% 32,0% 16,9% 100,0% 

5. İyi bir eğitim-öğretim ortamının hazırlanması 
77 237 659 462 220 1655 

4,7% 14,3% 39,8% 27,9% 13,3% 100,0% 

6. Okul ders programının hazırlanması ve 
yönetilmesi  

69 171 582 488 346 1656 

4,2% 10,3% 35,1% 29,5% 20,9% 100,0% 

7. Aile, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin 
sağlanması 

68 257 708 403 223 1659 

4,1% 15,5% 42,7% 24,3% 13,4% 100,0% 

METEM’lerin Okul Çalışanlarına (Personel) Yönelik Hizmetler Bakımından Yeterliğine 
İlişkin Öğretmen Görüşler 

 Hiç Az Orta Çok Tam Toplam

1. Okul yönetimi personele yetki, görev ve 
sorumluluklarını etkili bir şekilde göstermesi 

47 186 621 540 256 1650 
2,8% 11,3% 37,6% 32,7% 15,5% 100,0% 

2. Okul yönetiminin personelin özlük işlerinin 
zamanında yapılmasını sağlaması 

41 178 490 546 403 1658 
2,5% 10,7% 29,6% 32,9% 24,3% 100,0% 

3. Okul yönetiminin okulda etkili bir iletişim 
ağı kurması ve yönetmesi 

84 225 560 462 326 1657 
5,1% 13,6% 33,8% 27,9% 19,7% 100,0% 

4. Okul yönetiminin okuldaki personel arasında 
etkili bir işbirliği sağlaması 

102 256 608 412 276 1654 
6,2% 15,5% 36,8% 24,9% 16,7% 100,0% 

5. Öğretmenlerin mesleki yönden (Hizmetiçi 
Eğitim) gelişimlerine katkı sağlaması 

141 318 642 363 183 1647 
8,6% 19,3% 39,0% 22,0% 11,1% 100,0% 

6. Okul yönetiminin, okuldaki çalışanların 
başarılı olduğu yönleri takdir etmesi 

196 335 540 347 232 1650 
11,9% 20,3% 32,7% 21,0% 14,1% 100,0% 

7. Personelin güdülenmesi ve etkin kılınması 
197 352 553 358 189 1649 

11,9% 21,3% 33,5% 21,7% 11,5% 100,0% 

8. Personelin karar verme sürecine katılması 
169 341 567 382 188 1647 

10,3% 20,7% 34,4% 23,2% 11,4% 100,0% 

9. Personelin çalışmalarının her aşamasında 
desteklenmesi 

121 328 550 405 244 1648 
7,3% 19,9% 33,4% 24,6% 14,8% 100,0% 

10. Personelin eğitim-öğretim ekinliklerinin 
değerlendirilmesi 

69 222 683 419 250 1643 
4,2% 13,5% 41,6% 25,5% 15,2% 100,0% 
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METEM’lerin Öğrenci İşleri Bakımından Yeterliğine İlişkin Öğretmen Görüşler 

 Hiç Az Orta Çok Tam Toplam 

1. Okul yönetiminin öğrencilerin gelişimi için 
sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler 
düzenlemesi 

66 337 690 406 159 1658 

4,0% 20,3% 41,6% 24,5% 9,6% 100,0% 

2. Mezunların izlenmesi ve izleme araştırması 
sonuçlarına göre okulun, okul yönetimi 
tarafından geliştirmesi 

189 414 646 286 104 1639 

11,5% 25,3% 39,4% 17,4% 6,3% 100,0% 

3. Okul yönetiminin mezunların yetiştirildikleri 
alanda iş bulmalarına yardım etmesi 

210 470 603 275 85 1643 

12,8% 28,6% 36,7% 16,7% 5,2% 100,0% 

4. Okul yönetiminin öğrenci başarılarını düzenli 
olarak değerlendirmesi ve öğrencilere 
bildirmesi 

92 249 594 489 225 1649 

5,6% 15,1% 36,0% 29,7% 13,6% 100,0% 

METEM’lerin Okul İşletmesi İşleri Bakımından Yeterliğine İlişkin Öğretmen Görüşler 

 Hiç Az Orta Çok Tam Toplam

1. Okul yönetiminin okulun sahip olduğu maddi 
kaynakların eğitim amacıyla etkili 
kullanılmasını sağlaması 

43 186 556 520 342 1647 

2,6% 11,3% 33,8% 31,6% 20,8% 100,0% 

2. Okul yöneticisinin eğitim araçlarının düzenli 
bakım, onarım, yenilenme ve eksikliklerin 
tamamlanmasını sağlaması 

48 208 556 510 325 1647 

2,9% 12,6% 33,8% 31,0% 19,7% 100,0% 

3. Okul yönetiminin, okulun amaçlarına uygun 
etkinlikler gerçekleştirebilmesi için gerekli 
finansmanı sağlaması 

72 261 630 429 248 1640 

4,4% 15,9% 38,4% 26,2% 15,1% 100,0% 

4. Okul yöneticisinin, okulun maddi ve mali 
kaynaklarını etkili ve verimli yönetebilme 
düzeyi. 

65 165 537 509 365 1641 

4,0% 10,1% 32,7% 31,0% 22,2% 100,0% 

METEM’lerin Okulun Yönetimi, Politikası, Yönetim Plan ve Programları İşleri Bakımından 
Yeterliğine İlişkin Öğretmen Görüşler 

 Hiç Az Orta Çok Tam Toplam

1. Okul yönetiminin okulun amaçları 
doğrultusunda, kısa, orta ve uzun dönemde 
gerçekleştirilecek işleri planlanması 

57 225 643 461 249 1635 

3,5% 13,8% 39,3% 28,2% 15,2% 100,0% 

2. Okul yönetiminin okul amaçları doğrultusunda 
yapılacak işleri organize etmesi 

45 198 579 540 278 1640 

2,7% 12,1% 35,3% 32,9% 17,0% 100,0% 

3. Okul yönetiminin okulun çevre ve iş piyasası 
ile düzenli ilişkiler kurmasını sağlaması 

83 214 638 453 245 1633 

5,1% 13,1% 39,1% 27,7% 15,0% 100,0% 

4.  Okul yönetiminin okulun, çalışanların 
değerlendirilmesi ve geliştirilmesini sağlaması 

83 250 660 417 224 1634 

5,1% 15,3% 40,4% 25,5% 13,7% 100,0% 

5. Okul yönetiminin, yönetim ile ilgili gelişme 
ve değişmeleri izlemesi ve okula uygulaması 

78 202 608 488 266 1642 

4,8% 12,3% 37,0% 29,7% 16,2% 100,0% 
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EK - 14 

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DAĞILIMI 
METEM’lerin Yönetim Yapısına ve Eğitim-Öğretim Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri 

Konu Hiç Çok 
Az Kısmen Büyük 

Ölçüde Tam Toplam 

1. Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının tek 
bir yönetim altında METEM olarak yapılandırılması 
doğru bir uygulamadır 

862 484 861 619 1786 4612 

18,7% 10,5% 18,7% 13,4% 38,7% 100,0% 
2.  Okulun fiziki yapısı eğitim-öğretim 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yeterlidir 
1379 1207 947 516 590 4639 

29,7% 26,0% 20,4% 11,1% 12,7% 100,0% 
3. Okulun fiziki yapısı sosyal faaliyetlerin  

gerçekleştirilmesi için yeterlidir 
1785 1105 765 480 513 4648 

38,4% 23,8% 16,5% 10,3% 11,0% 100,0% 
4. Sınıf, atölye ve laboratuarların donanımı eğitim-

öğretim faaliyetleri için yeterlidir 
1208 1161 1005 649 594 4617 

26,2% 25,1% 21,8% 14,1% 12,9% 100,0% 
5. Atölyeler ve laboratuarlarda eğitim-öğretim için 

gerekli sarf / temrin malzemeleri bulunmaktadır 
967 1049 1055 745 780 4596 

21,0% 22,8% 23,0% 16,2% 17,0% 100,0% 
6. Atölye ve laboratuarlarda iş güvenliği ve ilk 

yardım malzemeleri yeterlidir 
1428 1174 985 498 549 4634 

30,8% 25,3% 21,3% 10,7% 11,8% 100,0% 
7. Farklı bölümlerdeki öğrenciler birbirlerinin 

programlarına karşı olumlu bir tutuma sahiptir 
1129 1119 1156 646 542 4592 

24,6% 24,4% 25,2% 14,1% 11,8% 100,0% 
8. Öğrencilere meslek seçiminde rehberlik hizmeti 

verilmektedir   
1263 805 822 620 1123 4633 

27,3% 17,4% 17,7% 13,4% 24,2% 100,0% 
9. Aileler tarafından öğrencilere yapılan eğitim-

öğretim harcamaları artmıştır 
720 669 981 712 1516 4598 

15,7% 14,5% 21,3% 15,5% 33,0% 100,0% 

10. Öğrencilerin okula karşı ilgisi yüksektir 1089 1174 1185 606 574 4628 
23,5% 25,4% 25,6% 13,1% 12,4% 100,0% 

11. Öğrencilerin öğrenme istekleri fazladır 815 1204 1286 688 627 4620 
17,6% 26,1% 27,8% 14,9% 13,6% 100,0% 

12. Öğrencilerin akademik başarıları yüksektir 851 1245 1400 687 448 4631 
18,4% 26,9% 30,2% 14,8% 9,7% 100,0% 

13. Son üç yılda öğrenci disiplin olayları artmıştır 721 730 886 775 1507 4619 
15,6% 15,8% 19,2% 16,8% 32,6% 100,0% 

14. Öğretmenlerin öğretme istekleri fazladır 584 624 965 980 1451 4604 
12,7% 13,6% 21,0% 21,3% 31,5% 100,0% 

15. Üniversitede bir yükseköğretim programına 
yerleşen öğrenci sayısı fazladır 

1414 1206 982 494 513 4609 
30,7% 26,2% 21,3% 10,7% 11,1% 100,0% 

16. METEM mezunu öğrencilere toplumda güven 
duyulmaktadır 

1014 937 1061 744 858 4614 
22,0% 20,3% 23,0% 16,1% 18,6% 100,0% 

17. Öğrenciler mesleki eğitim alanında yeterli 
düzeyde yetiştirilmektedir 

757 905 1244 924 763 4593 
16,5% 19,7% 27,1% 20,1% 16,6% 100,0% 

18. Öğrencilere iş deneyimi kazandırılması için 
eğitim süreci içerisinde üretim yapmaktadır 

756 832 1207 829 958 4582 
16,5% 18,2% 26,3% 18,1% 20,9% 100,0% 

19. Öğrenciler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda 
eğitim programlarına yönlendirilmektedir 

874 936 1219 883 679 4591 
19,0% 20,4% 26,6% 19,2% 14,8% 100,0% 

20. Öğretmenler derslerde etkili öğretim yöntemlerini 
kullanmaktadır 

663 846 1212 961 917 4599 
14,4% 18,4% 26,4% 20,9% 19,9% 100,0% 

21. Öğrencilerin öğretim etkinliklerine katılımına 
fırsat verilmektedir 

745 833 1174 921 921 4594 
16,2% 18,1% 25,6% 20,0% 20,0% 100,0% 

22. Öğrencilerin çok yönlü gelişimi için sosyal, 
kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenmektedir 

1213 955 972 713 754 4607 
26,3% 20,7% 21,1% 15,5% 16,4% 100,0% 

23. Yönetici ve öğretmenler, öğrenciler ile olumlu 
ilişkiler kurmaktadır 

976 900 1103 871 765 4615 
21,1% 19,5% 23,9% 18,9% 16,6% 100,0% 

24. Öğrencilerin meslekleriyle ilgili bilgi, beceri ve 
tutum kazanmalarına önem verilmektedir 

604 759 1171 1018 1073 4625 
13,1% 16,4% 25,3% 22,0% 23,2% 100,0% 

25. Öğrenciler ilgi, istek ve yeteneklerine uygun 
olarak hayata hazırlanmaktadır 

729 861 1213 975 840 4618 
15,8% 18,6% 26,3% 21,1% 18,2% 100,0% 

26. Öğrenciler ilgi, istek ve yeteneklerine uygun 
olarak yükseköğretime hazırlanmaktadır 

958 965 1176 848 666 4613 
20,8% 20,9% 25,5% 18,4% 14,4% 100,0% 

27. Öğrenciler ilgi, istek ve yeteneklerine uygun 
olarak istihdama hazırlanmaktadır 

726 729 997 981 1199 4632 
15,7% 15,7% 21,5% 21,2% 25,9% 100,0% 
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EK - 15 

METEM’LERDE YILLARA GÖRE TOPLAM VE ÖĞRENCİ BAŞINA 
MALİYETLER (YTL) 
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1. Konya 
Kadınhanı 
METEM 

2000 120.124  120.124 63.040 52 406.511 200 2.033
2001 153.869  153.869 97.662 63 322.171 210 1.534
2002 213.188  213.188 151.358 71 297.375 230 1.293
2003 419.836  419.836 297.540 71 466.381 223 2.091
2004 465.093  465.093 375.991 81 465.093 269 1.729
2005 613.810  613.810 477.867 78  317 

2. Konya 
Kulu 
METEM 

2000 257.786 580 50 258.416 251.951 98 874.504 200 4.373
2001 302.104 2.424 1.083 305.611 271.401 90 639.889 204 3.137
2002 343.636 3.413 1.462 348.511 213.673 62 486.136 240 2.026
2003 587.000 6.469 1.216 594.685 522.181 89 660.614 245 2.696
2004 524.929 5.012 3.265 533.206 523.465 100 533.206 265 2.012
2005 1.582.265 18.800 1.361 1.602.426 728.000 46  265 

3. Ordu 
Gölköy 
METEM 

2000 278.537  278.537 205.489 74 942.596 203 4.643
2001 358.623  358.623 312.966 87 750.886 225 3.337
2002 532.627  532.627 487.614 92 742.959 233 3.189
2003 761.648  761.648 646.691 85 846.088 233 3.631
2004 679.049  679.049 641.401 94 679.049 244 2.783
2005 417.248  417.248 360.319 86  306 

4. Konya 
Karapınar 
Ş.Oğuzhan 
Aydın Belge 
METEM 

2000 205.468  205.468 175.314 85 695.323 493 1.410
2001 290.181  290.181 266.216 92 607.582 402  1.511

*2002 290.181  290.181 266.216 92 404.772 273  1.483
2003 599.960  599.960 427.146 71 666.474 244 2.731
2004 895.748  895.748 653.852 73 895.748 257 3.485
2005 1.592.222  1.592.222 1.402.623 88  240 

5. Sinop 
Türkeli 
METEM 

2000 72.776  72.776 65.081 89 246.281 106 2.323
2001 121.385  121.385 67.039 55 254.156 132 1.925
2002 198.368  198.368 189.540 96 276.702 156 1.774
2003 252.111  252.111 236.026 94 280.061 175 1.600
2004 349.680  349.680 321.373 92 349.680 214 1.634
2005 276.374  276.374 263.935 95   

6. Malatya 
Darende 
METEM 

2000 269.339  269.339 220.036 82 911.469 324 2.813
2001 411.026  411.026 330.635 80 860.607 324 2.656
2002 583.313  583.313 467.023 80 813.660 393 2.070
2003 845.642  845.642 672.670 80 939.393 355 2.646
2004 1.011.359  1.011.359 788.686 78 1.011.359 413 2.449
2005 559.056  559.056 505.033 90  394 

7. Malatya 
Yeşilyurt 
METEM 

2000 213.445  800 214.245 140.980 66 725.025 278 2.608
2001 320.747  950 321.697 199.600 62 673.570 196 3.437
2002 507.719  1.150 508.869 311.949 61 709.819 216 3.286
2003 423.447  1.100 424.547 305.394 72 471.614 256 1.842
2004 644.624  1.300 645.924 474.400 74 645.924 273 2.366
2005 894.367  1.350 895.717 595.300 67  278 

8. Malatya 
Doğanşehir 
M.Şahin 
Vaizoğulları
METEM 

2000 220.260  220.260 105.041 48 745.381  218 3.419
2001 278.582  278.582 159.751 57 583.296 218 2.676
2002 506.436  506.436 292.169 58 706.425 280 2.523
2003 472.735  472.735 294.728 62 525.144 272 1.931
2004 604.589  604.589 367.839 61 604.589 228 2.652
2005 667.688  667.688 666.469 100   



 

 287

M
E

T
E

M
’in

 A
dı

 

Y
ıll

ar
 

D
ev

le
t H

ar
ca

m
al

ar
ı 

(C
ar

i F
iy

at
la

rl
a)

 

D
ön

er
 S

er
m

ay
e 

H
ar

ca
m

al
ar
ı 

(C
ar

i F
iy

at
la

rl
a)

 

O
ku

l A
ile

 B
ir

liğ
i v

e 
O

ku
l K

or
um

a 
D

er
ne
ği

 H
ar

ca
m

al
ar
ı  

(C
ar

i F
iy

at
la

rl
a)

 

T
op

la
m

 H
ar

ca
m

al
ar

 

(C
ar

i F
iy

at
la

rl
a)

 

Ö
ğr

et
m

en
 M

al
iy

et
le

ri
 

(C
ar

i F
iy

at
la

rl
a)

 

M
E

T
E

M
’e

 D
ev

le
tç

e 

Y
ap
ıla

n 
H

ar
ca

m
al

ar
 

İç
in

de
ki

 O
ra

nı
 %

 
T

op
la

m
 H

ar
ca

m
al

ar
 

(2
00

4 
Y
ılı

  S
ab

it 

Fi
ya

tla
rı

yl
a)

 

Ö
ğr

en
ci

  S
ay
ıs
ı 

Ö
ğr

en
ci

 B
aş
ın

a 
B

ir
im

 

C
ar

i M
al

iy
et

  (
20

04
 

Y
ılı

 S
ab

it 
Fi

ya
tla

rı
yl

a)
 

9. Muğla 
Ortaca 
Ahmet Ateş 
METEM  

2000 75.063  75.063 65.217 87 254.020 522 487
2001 93.565  93.565 81.194 87 195.907  504 389

*2002 93.565  93.565 81.194 87 130.513 401 325
2003 553.997  553.997 528.933 95 615.415 458 1.344
2004 621.145  621.145 594.975 96 621.145 469 1.324
2005 …  … … … … … …

10. Amasya 
Taşova 
Ş.Polis 
Ahmet Yaşar 
METEM 

2000 176.449  2.500 178.949 158.276 90 605.580 211 2.870
2001 267.695  3.500 271.195 231.845 87 567.829 179 3.172
2002 778.441  4.000 782.441 261.787 34 1.091.423 295 3.700
2003 549.666  4.500 554.166 500.266 91 615.603 316 1.948
2004 860.380  5.000 865.380 583.473 68 865.380 288 3.005
2005 798.510  7.500 806.010 757.300 95  445 

11. Balıkesir 
Bigadiç 
METEM 

2000 198.305  1.524 199.829 188.400 95 676.240 458 1.477
2001 279.730  1.792 281.522 260.858 93 589.451 396 1.489
2002 305.210  4.723 309.933 296.053 97 432.324 449 963
2003 501.210  11.521 512.731 464.156 93 569.575 456 1.249
2004 596.217  6.242 602.459 541.783 91 602.459 514 1.172
2005 591.111  2.440 593.551 557.510 94  536 

12. Muğla 
Köyceğiz 
METEM 

2000   9.900 9.900   33.502    
2001   13.800 13.800   28.894 306 95
2002   8.400 8.400   11.717 622 94
2003 741.000  9.000 750.000 630.000 85 824.901 691 1.194
2004 876.000  11.000 887.000 750.000 86 887.000 752 1.179
2005 869.000  12.000 881.000 749.000 86  691 

13. Kayseri 
Yeşilhisar 
METEM 

2000 148.668  148.668 112.599 76 503.107 187 2.690
2001 211.729  211.729 153.901 73 443.319 187 2.371

*2002 211.729  211.729 153.901 73 295.340 187 1.579
2003 403.725  403.725 296.879 74 448.484 145 3.093
2004 407.405  407.405 331.670 81 407.405 197 2.068
2005 279.904  279.904 373.576 … … … …

14. Muğla 
Yatağan 
METEM 

2000 231.119 3.406 234.525 166.763 72 793.655 470 1.689
2001 335.944 4.360 340.304 257.179 77 712.529 628 1.135
2002 487.094 12.321 499.415 377.087 77 696.631 665 1.048
2003 604.133 11.432 615.565 441.602 73 683.809 500 1.368
2004 680.876 5.504 686.380 522.540 77 686.380 531 1.293
2005 831.608 11.500 843.108 606.051 73  575 

15. Sinop 
Durağan 
Atatürk 
METEM 

2000           
2001           
2002 144.360  144.360 100.696 70 201.367 119 1.692
2003 101.850  101.850 86.040 84 113.142 195 580
2004 226.524  226.524 193.119 85 226.524 264 858
2005 417.680  417.680 379.011 91   

16. 
Zonguldak 
Devrek 
METEM 

2000 296.786  296.786 267.711 90 1.004.352 521 1.928
2001 443.924  443.924 407.743 92 929.489 603 1.541
2002 710.186 501 710.687 659.161 93 991.334 599 1.655
2003 905.693 537 906.230 822.153 91 1.006.699 646 1.558
2004 970.987 626 2.733 974.346 862.110 89 974.346 649 1.501
2005 930.414 188 5.000 935.602 841.911 90  617 

17. Elazığ 
Palu 
METEM 

2000 162.832  162.832 126.602 78 551.039 216 2.551
2001 286.417  286.417 223.529 78 599.701 270 2.221
2002 478.417  478.417 348.169 73 667.341 287 2.325
2003 652.123  652.123 503.800 77 724.420 293 2.472
2004 1.032.900  1.032.900 759.131 73 1.032.900 299 3.455
2005   …   
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18. Karaman 
Ermenek 
Mustafa 
Demirok 
METEM  

2000 175.968  175.968 147.455 84 595.492 203 2.933
2001 235.804  235.804 212.521 90 493.727 286 1.726
2002 308.381  308.381 270.598 88 430.159 305 1.410
2003 426.375 204 426.579 392.734 92 473.871 355 1.335
2004 501.656 1.537 3.876 507.069 413.531 82 507.069 319 1.590
2005 511.710 84 12.863 524.657 494.325 97  319 

19. Aydın 
Karacasu 
METEM 

2000 135.421 1.155 1.285 137.861 129.191  95 466.535  143  3.262
2001 154.000 1.239 3.260 158.499 331.866 140 2.370
2002 237.210 2.925 1.108 241.243 221.540 93 336.509 187 1.800
2003 431.822 3.803 1.790 437.415 401.730 93 485.909 222 2.189
2004 548.980 2.423 1.906 553.309 492.000 90 553.309 265 2.088
2005    267 

20. Balıkesir 
Sındırgı 
METEM  

2000 664.887 198 665.085 307.062 46 2.250.711    
2001 1.765.638 156 1.765.794 1.608.873 91 3.697.223    

*2002 1.765.638 300 1.765.938 1.608.873 91 2.463.298 531  4.639
2003 2.690.166 569 2.690.735 2.094.383 78 2.989.041 621 4.813
2004 5.789.962 639 5.790.601 5.015.006 87 5.790.601 683 8.478
2005 4.857.048  4.857.048 4.342.210 89  730 

21. Antalya 
Korkuteli 
METEM 

2000 285.825  996 286.821 229.995 80 970.629    
2001 440.704 1.060 2.176 443.940 346.691 79 929.523 323 2.878

*2002 440.704 1.060 2.176 443.940 346.691 79 619.250 281 2.204
2003 820.734 1.259 821.993 681.733 83 913.123 292 3.127
2004 956.109 1.292 957.401 792.256 83 957.401 371 2.581
2005 967.753 2.550 970.303 950.362 98  507 

22. Malatya 
Hekimhan 
METEM 

2000 748.687 44 748.731 567.244 76 2.533.777 185 13.696
2001 1.226.116 166 1.226.282 985.258 80 2.567.592 199 12.902
2002 1.775.126 127 1.775.253 1.324.237 75 2.476.291 212 11.681
2003 2.466.922 490 2.467.412 1.929.109 78 2.740.950 194 14.129
2004 3.616.791 117 3.616.908 3.051.501 84 3.616.908 177 20.435
2005   … …  162 

23. Mardin 
Nusaybin 
METEM 

2000 422.288  422.288 404.165 96 1.429.063 151 9.464
2001 865.550  865.550 578.191 67 1.812.291 152 11.923
2002 1.988.341  1.988.341 1.669.996 84 2.773.526 281 9.870
2003 3.361.181  3.361.181 3.115.076 93 3.733.816 232 16.094
2004 2.876.885  2.876.885 2.326.127 81 2.876.885 255 11.282
2005 1.788.736  1.788.736 1.697.307 95  234 

24. Mardin 
Kızıltepe 
METEM 

2000 165.923  165.923 154.654 93 561.499 236 2.379
2001 348.950  348.950 338.240 97 730.632 262 2.789
2002 389.497  389.497 384.877 99 543.307 340 1.598
2003 377.527  377.527 368.232 98 419.381 370 1.133
2004 416.645  416.645 403.871 97 416.645 380 1.096
2005   …   

25. Manisa 
Kırkağaç 
METEM 

2000 223.393 587 223.980 211.690 95 757.970  530 1.430
2001 378.796 848 379.644 340.642 90 794.899  304  2.615
2002 586.528 1.003 587.531 514.766 88 819.544 453  1.809
2003 904.469 20.467 924.936 844.386 93 1.027.478 543  1.892
2004 1.110.603 29.122 1.139.725 982.724 88 1.139.725 619  1.841
2005 1.017.595 10.849 1.028.044 935.081 92   

26. Manisa 
Gördes 
METEM 

2000 66.776  66.776   225.976 21 10.761
2001 79.450  79.450   166.353 16 10.397
2002 73.868  73.868   103.038 25 4.122
2003 172.682  172.682   191.826 152 1.262
2004 279.140  279.140   279.140 353 791
2005 301.346  301.346  363 
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7. Bingöl 
Solhan 
METEM 

2000 291.406  291.406 163.928 56 986.146 74 13.326
2001 431.769 58.512 490.281 233.338 54 1.026.552 63 16.294
2002 380.781  380.781 217.685 57 531.149 196 2.710
2003 592.079  592.079 358.200 60 657.719 237 2.775
2004 703.651  703.651 362.239 51 703.651 315 2.234
2005 731.096  190 731.286 443.258 61  331 

28. Kırşehir 
Çiçekdağı 
METEM 

2000 117.107 2.570 289 119.966 88.140 75 405.976 110 3.691
2001 177.765 5.270 465 183.500 123.024 69 384.213 110 3.493
2002 227.111 9.318 935 237.364 178.581 79 331.098 120 2.759
2003 363.622 3.724 527 367.873 295.854 81 408.657 110 3.715
2004 416.290 1.042 417.332 340.816 82 417.332 113 3.693
2005   … …   

29. Çorum 
Laçin 
Çamlıca 
METEM 

2000 3.110  3.110   10.525 65 162
2001 2.920  2.920   6.114 70 87
2002 155.722  155.722 137.909 89 217.216 65 3.342
2003 302.970  302.970   336.559 70 4.808
2004 254.948  254.948 237.237 93 254.948 90 2.833
2005   … …  81 

30. Hatay 
Dörtyol 
Payas 
METEM 

2000 364.450  364.450 271.207 74 1.233.333 1.710 721
2001 637.816  637.816 453.932 71 1.335.461 1.782 749
2002 1.027.000  1.027.000 712.599 69 1.432.557 1.685 850
2003 1.279.412  1.279.412 1.007.811 79 1.421.253 1.978 719
2004 1.498.469  1.498.469 1.129.000 75 1.498.469 1.981 756
2005 1.755.000  1.755.000 1.250.000 71  2.150 

31. Erzurum 
Horasan 
METEM 

2000           
2001           
2002 332.916  332.916 196.883 59 464.383  185  2.510
2003 363.538  363.538 307.740 85 403.841  225  1.795
2004 490.455  490.455 366.784 75 490.455  215  2.281
2005 384.833  384.833 302.808 79   

32. Erzurum 
Pasinler 
METEM 

2000 192.091  192.091 155.142 81 650.054 247 2.632
2001 302.756  302.756 217.743 72 633.911 279 2.272
2002 445.691  445.691 308.294 69 621.692 285 2.181
2003 709.411  709.411 495.033 70 788.059 221 3.566
2004 779.111  779.111 601.299 77 779.111 241 3.233
2005 769.795  769.795 583.883 76  285 

33. Tekirdağ 
Çerkezköy 
Türk Tekstil 
Vakfı 
H.Narin   
METEM 

2000 325.974  325.974 265.901 82 1.103.127 1.518 727
2001 582.798  582.798 478.481 82 1.220.264 1.842 662
2002 839.368  839.368 699.371 83 1.170.830 2.079 563
2003 1.276.081  1.276.081 1.091.716 86 1.417.553 2.329 609
2004 1.047.026  1.047.026 802.830 77 1.047.026 2.456 426
2005 867.770  867.770 829.744 96  2.369 

34. Tekirdağ 
Saray 
METEM 

2000 222.017 985 223.002 201.981 91 754.660 606 1.245
2001 387.240 1.341 388.581 358.324 93 813.612 609 1.336
2002 462.193 963 463.156 396.502 86 646.054 505 1.279
2003 598.243 848 599.091 537.491 90 665.509 557 1.195
2004 688.080 959 689.039 551.729 80 689.039 697 989
2005 701.581 2.770 704.351 602.390 86  761 

35. 
Çanakkale 
Yenice 
METEM 

2000 144.858  11.747 156.605 131.717 91 529.966 181 2.928
2001 229.808  12.443 242.251 208.960 91 507.226 253 2.005
2002 323.268  4.198 327.466 101.238 31 456.781 159 2.873
2003 414.445  15.036 429.481 389.665 94 477.095 417 1.144
2004 342.918  15.925 358.843 316.072 92 358.843 463 775
2005 479.707  9.748 489.455 455.950 92  507 
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36. Çorum 
Kargı 
METEM 

2000    22.981    83  
2001 55.379  55.379 48.116 87 115.953 85 1.364
2002 90.076  90.076 77.758 86 125.647 91 1.381
2003 136.899  136.899 121.741 89 152.076 159 956
2004 178.025  178.025 157.560 89 178.025 163 1.092
2005 229.250  229.250 187.000 82  180 

37. Çorum 
Alaca 
METEM 

2000 177.345  1.278 178.623   604.477 411 1.471
2001 247.522  2.703 250.225   523.922 421 1.244
2002 338.431  1.422 339.853   474.059 382 1.241
2003 830.795  3.905 834.700   927.238 541 1.714
2004 929.934  1.116 931.050   931.050 515 1.808
2005 912.896  3.932 916.828  530 

38. Yozgat 
Boğazlıyan 
METEM  

2000 204.309 5.284 209.593 181.745 89 709.283 270 2.627
2001 325.073 6.629 331.702 278.905 86 694.518 273 2.544

*2002 325.073 6.629 331.702 278.905 86 462.689 380 1.218
2003 747.538  747.538 623.128 83 830.413 478 1.737
2004 803.074  803.074 710.532 88 803.074 402 1.998
2005 749.911  749.911 684.214 91  452 

39. Çorum 
Osmancık 
İMKB 
METEM 

2000 188.847 249 189.096 172.598 91 639.919 181 3.535
2001 313.950 132 314.082 289.841 92 657.626 467 1.408

*2002 313.950 132 314.082 289.841 92 438.111 616 711
2003 609.975 287 610.262 534.354 88 677.918 656 1.033
2004 925.041  925.041 777.361 84 925.041 691 1.339
2005 576.032  576.032 518.199 90  522 

40. Denizli 
Buldan      
Ali 
Tunaboylu 
METEM 

2000        281  
2001        308  
2002  2.267 2.267   3.162 125 25
2003  1.822 1.822   2.023 159 13
2004 942.047 3.115 1.000 946.162   946.162 401 2.360
2005 942.422  1.000 943.422  890 

41. Denizli 
Sarayköy 
METEM 

2000           

2001        560   
2002           
2003 385.000  385.000 360.000 94 427.682  490 873
2004 519.000  519.000 481.000 93 519.000 700 741
2005   550.000  620 

42. Denizli 
Çal          
METEM 

2000 105.893  105.893 93.660 88 358.352 260 1.378

2001 141.728  141.728 121.657 86 296.750 288 1.030
2002 219.090  219.090 203.194 93 305.607 162 1.886
2003 383.570  383.570 361.303 94 426.094 160 2.663
2004 741.713  741.713 731.372 99 741.713 218 3.402
2005 629.126  629.126 614.563 98  220 

43. 
Çanakkale 
Bayramiç 
METEM 

2000 138.065  50 138.115 82.154 60 467.394  470  994
2001 183.904  110 184.014 147.146 80 385.289  490  786
2002 194.503  190 194.693 180.910 93 271.580 542  501
2003 237.419  300 237.719 223.464 94 264.074 510  518
2004 338.036  420 338.456 297.708 88 338.456 433  782
2005 316.032  600 316.632 296.002 93   

44. Kırklareli 
Vize 
METEM 

2000 350.929  3.100 354.029 314.000 89 1.198.068 369 3.247
2001 457.772  3.050 460.822 402.200 88 964.870 383 2.519
2002 610.495  5.000 615.495 490.000 80 858.551 375 2.289
2003 649.723  2.000 651.723 564.000 87 723.976 390 1.856
2004 603.950  1.500 605.450 554.000 92 605.450 400 1.514
2005   … …   
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45. 
Diyarbakır 
Ergani Şehit 
J.P.Yzb.    
Lütfi Gün 
METEM 

2000 318.222  318.222 304.300 96 1.076.893 220 4.895
2001 470.092  470.092 425.361 90 984.279 224 4.394
2002 692.608  692.608 626.651 90 966.115 196 4.929
2003 792.512  792.512 730.056 92 880.373 128 6.878
2004 808.799  808.799 738.114 91 808.799 157 5.152
2005 800.158  800.158 713.725 89  187 

46. Tekirdağ 
Muratlı 
METEM 

2000 116.384  273 116.657 112.506 97 394.778 216 1.828
2001 181.270  440 181.710 171.313 95 379.551 207 1.834
2002 249.352  5.240 254.592 242.535 97 355.129 264 1.345
2003 238.473  7.604 246.077 208.269 87 273.358 366 747
2004 351.000  19.274 370.274 298.774 85 370.274 426 869
2005 399.284  6.882 406.166 348.465 87  428 

47. Burdur 
Karamanlı 
METEM 

2000 72.329  72.329 68.678 95 244.768  164  1.492
2001 111.172  111.172 109.530 99 232.772  164  1.419
2002 175.293  175.293 172.568 98 244.515 195 1.254
2003 243.078  243.078 242.205 100 270.027 177 1.526
2004 338.749  338.749 330.563 98 338.749 212 1.598
2005 388.125  388.125 378.390 97   

48. Isparta 
Şarkikarağaç 
METEM 

2000 186.500  186.500 183.500 98 631.133    
2001 136.835  136.835 121.155 88 286.505    
2002 250.852  250.852 221.702 88 349.912 369 948
2003 535.648  535.648 474.500 89 595.032 446 1.334
2004 558.958  558.958 540.000 97 558.958 546 1.024
2005   … …   

49. Sivas 
Kangal 
METEM     
(x Önceki 
yılın aynısı 
alındı) 

2000 125.349  206 125.555 100.495 80 424.890 275 1.545

2001 134.878  535 135.413 89.014 66 283.528 285 995
2002 161.275  1.300 162.575 x89.014 55 226.775 270 840
2003 234.496  1.516 236.012 184.500 79 262.177 303 865
2004 391.769  380 392.149 232.000 59 392.149 237 1.655
2005 358.222  716 358.938 249.220 70  195 

50. 
Diyarbakır 
Silvan 
METEM  

2000 168.035  168.035 157.672 94 568.646 129 4.408
2001 210.197  210.197 199.282 95 440.111 63 6.986
2002 312.684  312.684 294.967 94 436.161 67 6.510
2003 279.150  279.150 268.264 96 310.098 74 4.191
2004 245.096  245.096 235.664 96 245.096 79 3.102
2005 201.393  201.393 200.064 99  112 

51. 
Diyarbakır 
Bismil 
METEM 

2000 269.019  269.019 243.211 90 910.386 127 7.168
2001 375.957  375.957 240.877 64 787.180 117 6.728
2002 434.604  434.604 412.830 95 606.227 102 5.943
2003 317.093  317.093 288.000 91 352.247 93 3.788
2004 388.200  388.200 372.112 96 388.200 75 5.176
2005 294.131  294.131 282.276 96  258 

52. Nevşehir 
Kozaklı  
METEM 

2000 80.307  80.307 79.745 99 271.766 117  2.323
2001 88.401  88.401 66.541 75 185.094 91 2.034
2002 167.383  167.383 140.120 84 233.482 117 1.996
2003 206.782  206.782 164.848 80 229.707 121 1.898
2004 181.551  181.551 166.151 92 181.551 144 1.261
2005 269.921  269.921 229.396 85  129 

53. Antalya 
Kumluca 
METEM 

2000 -  - - - - - - -
2001 -  - - - - -   -
2002 99.007  600 99.607 87.392 88 138.941 100 1.389
2003 163.352  800 164.152 150.830 92 182.351 181 1.007
2004 208.842  4.800 213.642 193.564 93 213.642 278 768
2005 201.415  15.000 216.415 204.825 …  375 

 



 

 292

M
E

T
E

M
’in

 A
dı

 

Y
ıll

ar
 

D
ev

le
t H

ar
ca

m
al

ar
ı 

(C
ar

i F
iy

at
la

rl
a)

 

D
ön

er
 S

er
m

ay
e 

H
ar

ca
m

al
ar
ı 

(C
ar

i F
iy

at
la

rl
a)

 

O
ku

l A
ile

 B
ir

liğ
i v

e 
O

ku
l K

or
um

a 
D

er
ne
ği

 H
ar

ca
m

al
ar
ı  

(C
ar

i F
iy

at
la

rl
a)

 

T
op

la
m

 H
ar

ca
m

al
ar

 

(C
ar

i F
iy

at
la

rl
a)

 

Ö
ğr

et
m

en
 M

al
iy

et
le

ri
 

(C
ar

i F
iy

at
la

rl
a)

 

M
E

T
E

M
’e

 D
ev

le
tç

e 

Y
ap
ıla

n 
H

ar
ca

m
al

ar
 

İç
in

de
ki

 O
ra

nı
 %

 
T

op
la

m
 H

ar
ca

m
al

ar
 

(2
00

4 
Y
ılı

  S
ab

it 

Fi
ya

tla
rı

yl
a)

 

Ö
ğr

en
ci

  S
ay
ıs
ı 

Ö
ğr

en
ci

 B
aş
ın

a 
B

ir
im

 

C
ar

i M
al

iy
et

  (
20

04
 

Y
ılı

 S
ab

it 
Fi

ya
tla

rı
yl

a)
 

54. Sakarya 
Sapanca 
METEM 

2000 258.177  13.381 271.558 250.611 97 918.978 733  1.254
2001 610.560  23.244 633.804 596.483 98 1.327.060 666 1.993
2002 472.104  19.178 491.282 443.084 94 685.287 708 968
2003 923.602  31.790 955.392 850.569 92 1.061.311 847 1.253
2004 1.063.651  28.228 1.091.879 959.167 90 1.091.879 820 1.332
2005 946.618  - 946.618 909.130 96  794 

55. Afyon 
Emirdağ 
METEM 

2000 -  - - - - - -
2001 -  - - - -   -
2002 791.220  791.220 715.000 90 1.103.669 548 2.014
2003 952.019  952.019 864.000 91 1.057.564 595 1.777
2004 1.041.836  1.041.836 993.298 95 1.041.836 570 1.828
2005 1.201.804  1.201.804 1.125.896 94  518 

56. Sakarya 
Karasu 
METEM 
(Dahil 
edilmedi) 

2000 418.075 7.327 2.500 427.902 643.471  1.448.060 75 19.307
2001 219.533 36.183 3.400 259.116 578.397  542.537 77 7.045
2002 - 195 - 259.116 578.397  542.537 77 7.045
2003 734.227 7.216 4.000 745.443 664.879 - 828.086 828 1.000
2004 - 3.075 4.000 745.443 664.879 - 745.443 828 900
2005 103.410 411 1.000   

57. Sakarya 
Geyve 
METEM  

2000 252.955 2.964 6.342 262.261 225.492 89 887.516 579 1.533
2001 349.769 13.121 5.458 368.348 329.925 94 771.248 619 1.246
2002 576.084 973 8.479 585.536 521.189 90 816.761 531 1.538
2003 778.764 702 12.034 791.500 730.395 94 879.249 686 1.282
2004 942.171 3.584 10.347 956.102 783.382 83 956.102 764 1.251
2005 1.097.035 153 29.377 1.126.565 971.485 89  860 

58. Bilecik 
Söğüt 
700.Yıl   
METEM 

2000 -  - - - - - -
2001 124.280  124.280   260.218 169 1.540
2002 135.847  135.847   189.492 248 764
2003 178.822  178.822   198.647 254 782
2004 195.000  195.000   195.000 269 725
2005 …  … …  298 

59. Afyon 
Dazkırı 
METEM 

2000 229.101  2.845 231.946 149.663 65 784.927 149 5.268
2001 334.854  4.507 339.361 163.462 49 710.555 221 3.215
2002 205.477  3.820 209.297 151.222 74 291.947 219 1.333
2003 380.291  7.419 387.710 291.052 77 430.693 215 2.003
2004 781.786  8.888 790.674 419.115 54 790.674 191 4.140
2005   … …  217 

60. Koceli 
Kandıra 
METEM  

2000 -  - - - - - -
2001 -  - - - -    
2002 369.947  1.517 371.464 313.265 85 518.153 545 951
2003 330.709  3.344 334.053 293.332 89 371.088 478 776
2004 328.574  328.574 237.342 72 328.574 510 644
2005 333.980      333.980 330.907 99  342 

61. Aydın 
Bozdağan 
İ.Sezgin 
METEM 
(Dahil 
edilmedi) 

2000 -  - - - - - -
2001 -  - - - - 359 -
2002 -  - - - - 450 -
2003 17.180  17.180   19.085 410 46
2004 25.250  25.250   25.250 436 58
2005 28.740    

62. Uşak 
Uluğbey 
Atatürk 
METEM 

2000 -  - 96.199 - - 78 -
2001 137.847  137.847 109.358 79 288.624 138 2.091
2002 168.651  168.651 149.520 89 235.250 118 1.994
2003 247.600  247.600 102.975 42 275.050 122 2.255
2004 171.029  171.029 123.779 72 171.029 118 1.449
2005 161.261  161.261  183 
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63. Manisa 
Saruhanlı 
Almış 
Şentürk     
METEM 

2000 224.488  224.488 219.875 98 759.689 693 1.096
2001 446.215  446.215 441.479 99 934.286 643 1.453
2002 362.737  362.737 260.265 72 505.980 493 1.026
2003 585.926  585.926 572.138 98 650.884 650 1.001
2004 737.185  737.185 720.420 98 737.185 812 908
2005 734.327  734.327 540.835 74  832 

64. 
Adıyaman 
Kâhta 
METEM 

2000 386.914  834 387.748 351.333 91 1.312.176 458 2.865
2001 479.535  566 480.101 410.461 86 1.005.237 418 2.405
2002 648.364  276 648.640 511.273 79 904.784 456 1.984
2003 803.598  1.745 805.343 675.551 84 894.627 447 2.001
2004 984.450  283 984.733 853.491 87 984.733 383 2.571
2005 …  … …  447 

65. Şanlıurfa 
Ceylanpınar 
METEM 

2000 94.327  1.295 95.622 75.965 81 323.594 124 2.610
2001 107.720  1.138 108.858 89.669 83 227.927 106 2.150
2002 210.088  1.297 211.385 176.136 84 294.860 109 2.705
2003 345.606  2.104 347.710 309.365 90 386.259 151 2.558
2004 412.589  370 412.959 354.815 86 412.959 292 1.414
2005 549.322  549.322 429.733 78  371 

66. Şanlıurfa 
Viranşehir 
METEM 

2000 156.039  156.039 127.128 81 558.051 230 2.150
2001 189.828  189.828 126.618 67 397.462 237 1.677
2002 245.879  245.879 200.460 82 342.975 216 1.588
2003 106.233  106.233 85.882 81 118.010 180 656
2004 211.940  211.940 178.404 84 211.940 221 959
2005 282.131  282.131 159.930 57  298 

67. 
Adıyaman 
Gölbaşı 
METEM 

2000 111.173  111.173 110.905 100 376.220 420  896
2001 297.212  297.212 267.843 90 622.303 525 1.185
2002 414.088  414.088 358.176 86 577.609 526 1.098
2003 681.148  681.148 582.109 85 756.662 469 1.613
2004 530.789  530.789 482.752 91 530.789 380 1.397
2005 563.568  563.568 513.634 91   

68. Kırıkkale 
Keskin 
METEM 

2000 398.617  398.617 349.679 88 1.348.958 334 4.039
2001 499.879  499.879 429.512 86 1.046.648 317 3.302
2002 762.854  762.854 670.349 88 1.064.101 330 3.225
2003 741.603  741.603 600.029 81 823.820 286 2.880
2004 689.889  689.889 550.331 80 689.889 259 2.664
2005 603.430  603.430 582.996 97  254 

TOPLAM 

2000 10.953.250 17.824 47.799 11.018873 8.976.330 84 37.288.910 17.516 2.129

2001 17.512.757 95.102 67.420 17.675.279 13.751.457 81 37.008.541 18.985 1.949

2002 28.141.829 39.665 68.071 28.249.565 22.226.556 81 39.405.168 22.192 1.776

2003 39.848.879 50.791 110.251 40.009.921 32.453.957 85 44.445.591 24.300 1.829

2004 49.914.897 54.972 116.853 50.086.722 39.712.601 83 50.086.722 26.333 1.902

2005     

* 2002 yılı harcama verileri eksik olduğu için, 2001 yılı harcama verileri aynen yazıldı. 
** Veriler 2005 yılı Ekim Ayında derlendiğinden , 2005 yılı harcamaları iki ay eksiktir. 
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