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

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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SUNUŞ 

             

 Eğitim, çok yönlü kalkınmanın temel araçlarından biridir. Çağımız teknolojisi 

çok hızlı bir gelişme ve değişim içerisindedir. Ülkemizin küreselleşme sürecine ve bilgi 

toplumuna uyum sağlaması, ulusal rekabet gücünün geliştirilmesi, işsizlikle mücadele 

ve sosyal refah düzeyinin yükseltilmesi bakımından eğitim sisteminin, iş gücü 

piyasasının talep ettiği nitelik ve nicelikte iş gücünü yetiştirecek durumda olması büyük 

önem taşımaktadır.  

 Mesleki ve teknik eğitim toplumun, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden 

kalkınması, bireylerin potansiyellerini geliştirerek toplum hayatına aktif katılımlarını 

sağlaması, bilimsel ve teknolojik değişimin sosyal, politik ve çevresel etkilerini eleştirel 

bir yaklaşımla inceleyerek çağdaşlaşmanın bilimsel ve teknolojik yönlerinin 

anlaşılmasında önemli bir rol oynamaktadır. 

Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında uygulanmakta olan modüler program 

uygulamalarının ne derecede yeterli olduğunu belirlemek ve varsa sorunlara çözüm 

önerileri geliştirmek amacıyla “Modüler Program Uygulamalarının Değerlendirilmesi” 

araştırması yapılmıştır.  

Araştırmanın gerçekleşmesinde belirttikleri görüşler ve yaptıkları 

değerlendirmelerle katkıda bulunan örneklem kapsamındaki okulların yönetici, 

öğretmen ve öğrencilerine, araştırmayı gerçekleştiren Ertuğrul BERK’e, grafik-

düzenleme ve kapak tasarımı için Hüseyin MUTLUCAN’a ve katkıda bulunan diğer 

ilgililere teşekkür eder, araştırmanın mesleki ve teknik eğitim sistemine katkıda 

bulunmasını temenni ederim. 

                                                                                  

                                                                                Dr. Halil Rahman AÇAR
                  EARGED Başkanı 
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ÖN SÖZ 
 

Mesleki eğitimin sahip olduğu en önemli fonksiyonlardan birisi bireylerde bilgi,  

beceri ve yeterlikleri geliştirmesidir. Mesleki eğitim, iş hayatında bireyin ihtiyaç 

duyduğu bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazandıran ve bireyin yeteneklerinin 

gelişmesini sağlayan bir süreçtir. Mesleki eğitim programlarının bir mesleğin 

görevlerinin birey tarafından yerine getirilebilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin 

bireye kazandırılacak şekilde tasarlanması gerekir  

 

Bu araştırma ile yönetici ve öğretmen görüşleri alınarak mesleki ve teknik okul 

ve kurumlarında uygulanmakta olan “Modüler Program Uygulamaları”nın ne derecede 

yeterli olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Ülke genelinde her bölgeden iki il olmak üzere 

toplam 7 il belirlenmiştir. Her ilde 4 farklı okul türü olacak şekilde 28 okulda anket 

uygulaması yapılmıştır. Örnekleme alınan illerin milli eğitim müdürlüklerinden okul 

türlerini dikkate alarak, gönderilen anketleri belirledikleri iki endüstri meslek lisesi, iki 

kız meslek lisesi, iki ticaret meslek lisesi ve iki mesleki eğitim merkezinde uygulamaları 

istenmiştir. 196 Yönetici ve 840 öğretmene uygulanmak üzere Yönetici- Öğretmen 

anketi geliştirilmiştir. Örneklem guruplarına uygulanan anketler yoluyla elde edilen 

veriler SPSS ile işlenerek araştırma raporu hazırlanmıştır. 

 

Anketlerin uygulanmasında yardımcı olan örneklem kapsamındaki il milli eğitim 

müdürlüklerine, okulların yönetici, öğretmen ve öğrencilerine teşekkürlerimizi sunar, 

araştırmanın mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencilerine faydalı olmasını dileriz. 

 

                          EARGED 

  Araştırma Şubesi 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

GİRİŞ 

 

 Bu araştırma, yönetici ve öğretmenlerin mesleki teknik ortaöğretim 

kurumlarında uygulamaya konulan modüler eğitim programları konusundaki genel 

görüş ve değerlendirmelerini ortaya çıkararak  uygulamada karşılaşılan sorunları ve 

eksiklikleri gidermek için öneriler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bölümde problem, 

amaç, önem, kapsam ve sınırlılıklar ile tanımlar açıklanmaktadır. 

 

PROBLEM 

 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

 Mesleki ve teknik eğitim toplumun , sosyal, kültürel ve ekonomik yönden 

kalkınması,bireylerin potansiyellerini geliştirerek toplum hayatına aktif katılımlarını 

sağlaması, bilimsel ve  teknolojik değişimin sosyal, politik ve çevresel etkilerini 

eleştirel bir yaklaşımla inceleyerek çağdaşlaşmanın bilimsel ve teknolojik yönlerinin 

anlaşılmasında önemli bir rol oynamaktadır. 

  

Mesleki ve teknik eğitim  esnek bir yapıya sahip olmalı, bireyleri iş dünyasına 

hazırlarken kişisel, sosyal ve ekonomik yararlar sağlamalıdır. 

 

 Mesleki eğitimin sahip olduğu en önemli fonksiyonlardan birisi de  bireylerde bilgi,  

beceri ve yeterlikleri geliştirmesidir. Verilen mesleki eğitim iş yerine geçişi 

kolaylaştırıcı olmalıdır. Bunu başarmak için ise akademik ve mesleki bilgi, bilme ve 

yapma, kafayı ve eli kullanma, teori ve uygulama ayrımlarını birleştiren bütüncül bir 

yaklaşıma ihtiyacı vardır. Bu ise; okullarla endüstri ve diğer ekonomik sektörler ile 

değerlerin, eğitim programının, kaynakların ve çıktıların paylaşılmasını dolayısıyla da 

etkili ortaklıkları gerektirir. Tüm taraflar özelliklede endüstride çalışanlar ve eğitimciler, 

mesleki ve teknik eğitim sistemi içerisinde yer almalı ve ona destek olmalıdırlar.  
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Yirmi birinci yüzyıl öğrenenlerinin. teknoloji, çevre, yabancı dilleri ve kültürleri 

anlama, girişimcilik kapasitesi ve boş zaman, turizm ve misafirperverlik dahil olmak 

üzere hızla gelişen hizmet endüstrileri karşılaştığı sorunlar meslekî ve teknik eğitimde 

yeni yaklaşımların uygulamaya konulmasını gerektirmektedir. 

 

Mesleki Eğitimde Organizasyon 

Ülkemizde mesleki ve teknik eğitim sisteminin Millî Eğitim Bakanlığı düzeyinde 

yapılanmasına bakıldığı zaman; örgün meslekî ve teknik ortaöğretimin erkek teknik 

öğretim okulları, kız teknik öğretim okulları, ticaret ve turizm öğretimi okulları, İmam 

hatip liseleri , çok programlı liseler, özel öğretim okulları ve sağlık eğitimi okullarından 

oluşmaktadır. Merkez örgütünde yer alan sürekli kurullardan Millî Eğitim Şùrası ile 

Meslek Eğitimi Kurulu’da mesleki ve teknik eğitimde sorumluluk üstlenen organlardır.  

 

 Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan Türkiye’de insan kaynaklarının 

geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve eğitimin 

daha geniş kitlelere yayılması için Türkiye’nin Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında 

belirlediği stratejiler bulunmaktadır. Bunlar; 

 

• Eğitim arzının işgücü ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi 

• İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun eleman yetiştirilmesi 

• Okullaşma oranının yükseltilmesi 

• Öğrencilerin mesleki ve teknik eğitime yönlendirilmesi  

• Yaşam boyu öğrenmenin güçlendirilmesi 

Olarak belirlenmiştir. 

 

Türkiye bu stratejilerden eğitim arzının iş gücü ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirilmesi ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun eleman yetiştirilmesi 

stratejilerini uygulamaya koymayı kararlaştırmıştır. 

 

Türkiye’de çalışan nüfusun ortalama eğitim süresi incelendiğinde beklenilen 

düzeye ulaşamadığı görülmektedir. Bu süreyi istenilen düzeye çekmek için bilgi ve 

iletişim teknolojileri daha etkin kullanılarak yaygın eğitim faaliyetlerine hız 

verilmiştir. 
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Daha önce genel eğitimde uyulamaya konulan, okulun çevre ile ilişkilerini 

düzenleyen yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyen Okul Gelişim Modeli 

mesleki okulları da içine alacak şekilde düzenlenerek uygulamaya konulmuştur. 

 

 Mesleki ve teknik eğitim sistemini düzenleyen 3308 sayılı Kanun’da 4702 sayılı 

Kanun ile yapılan değişiklikler sistemi güçlendirmiş ve iş hayatına ve öğrenim 

görenlere yeni fırsatlar hazırlamıştır.  

 

 Bu çerçevede; 

1. Mesleki ve teknik eğitim bölgelerinin oluşturulması ile mesleki ve teknik 

eğitim merkezlerinin kurulmasını öngören hükümler kaynakların daha etkin 

ve verimli kullanılması açısından önem taşımaktadır. Bu düzenlemeler 

mesleki ve teknik öğretim  kurumlarında uygulanan programlarda bütünlüğü 

sağlamıştır.  

 

2. Mesleki ve teknik öğretim tür ve kademeler arasında yatay ve dikey 

geçişlerin yapılmasına imkan sağlanmıştır.  

 

3. Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin kendi 

alanlarında olmak şartı ile Meslek Yüksek Okullarına Sınavsız Geçmelerine 

imkan sağlamıştır. Meslek yüksek okulundan mezun olan öğrencilerin % 

10’una gerekli şartları taşımaları halinde lisans programlarına dikey imkanı 

sağlanmıştır. 

 

4. Yapılan düzenleme ile işletmelerde bulunan personel sayısının 200’ü 

geçmesi halinde eğitim birimi kurma ve eğitici personel istihdam etme 

zorunluluğu getirilmiştir.  

 

5. Personel istihdam edecek işletmelerin istihdam edecekleri personelden 

meslekî eğitim almış olma şartı araması zorunluluğu getirilmiştir.  
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6. Daha önce ilköğretim düzeyinde toplanan eğitime katkı payı 

yaygınlaştırılarak mesleki ve teknik öğretimi de kapsayacak şekle 

getirilmiştir.  

 

Program Geliştirme 

Çağımızda teknolojide yaşanan hızlı değişimlere karşı mesleki eğitim 

programlarının yenilenmesi ve dolayısıyla  öğreniciler geçerliğini yitirmekte olan bilgi 

ve beceri öğrenme yerine yeni ortaya çıkmakta olan unsurlarla tanışmaya 

hazırlanabilmelidirler.  

 

Mesleki eğitim, iş hayatında bireyin ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve iş 

alışkanlıklarını kazandıran  ve bireyin yeteneklerinin gelişmesini sağlayan bir süreçtir. 

Mesleki eğitim programlarının bir mesleğin görevlerinin birey tarafından yarine 

getirilebilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin bireye kazandırılacak şekilde 

tasarlanması gerekir (Sezgin,  2000; 45). 

 

Mesleki Eğitimde Program Geliştirme; Meslek analiz edilip geçerli yeterlikler 

belirlenerek, öğretilecek olan içeriğin,  uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin ve 

değerlendirme araçlarının seçilmesi işlemleri, program geliştirmedir. Program, eğitim 

için ayrıntılı bir plan olup bireylerin mezuniyet sonrası profillerini gösterir. Eğitimde 

etkinliği en üst düzeyde tutmak, standardizasyon ve mesleki sertifikasyona ulaşabilmek 

için; resmî ve özel eğitim kurumları arasında koordinasyon, müfredat bütünlüğü ve 

devamlığı sağlanmalıdır. Mesleklerde değişme çok hızlı olduğundan program geliştirme 

devamlı bir süreç hâline getirilmelidir. Programlar, modüler esasa göre düzenlenerek 

örgün ve yaygın eğitim bütünlüğü sağlanmalıdır.  

 

Modül; bir meslek alanının öğretim programında kendi içinde bir bütün olan, tek 

başına öğretilebilir içeriğe sahip, kendi alanındaki diğer programlarla bütünleşerek daha 

geniş meslekî işlevler grubu oluşturma özelliği gösteren program birimidir. Modüllerin 

bölümleri belirli bir sıra takip eder. Her modül ile bir yada birkaç yeterliğe yönelik bilgi 

ve beceri kazandırılır. Modüllerin bir bütünlük ve sıra içinde gruplanması ile modüler 

programlar oluşturulur.  
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Türkiye’de Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi 

(MEGEP) Türkiye’deki mesleki eğitim sisteminin güçlendirilmesini amaçlayan, T.C. 

Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan bir anlaşma sonucu  yürürlüğe 

girmiş 5 yıllık bir projedir. 

 

Projenin Genel Amacı; Türkiye’deki mesleki ve teknik eğitim sistemini sosyo-

ekonomik gereksinimler ve yaşam boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda bütünlüklü 

olarak güçlendirmektir. 

 

Proje çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler;  

Meslek standartlarının hazırlanması,  

Ulusal yeterlilik sistemi (MYK) oluşturulması,  

Öğretim programlarının modüler esasa göre hazırlanması,  

Eğitim standartlarının belirlenmesi,  

Öğretim materyallerinin (modüller) hazırlanması şeklinde sıralanabilir. 

 

Türkiye’de Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi 

(MEGEP) ile; 

İş piyasasının gereksinimlerini çözümleyebilmek, 

Meslek standartlarını sürekli gözden geçirmek 

Modüler programlar hazırlamak, 

Ulusal yeterlik sistemini kurmak 

Yaşam boyu öğrenme politikası oluşturmak 

Kalite güvence sistemini geliştirmek amaçlanmaktadır. 

 

Bu amaç doğrultusunda Mesleki ve Teknik Öğretim, modüler öğretim ilkeleri esas 

alınarak esnek, AB ülkeleri ile akreditasyona uyumlu, çağdaş bir yapıya kavuşacaktır.  

 

Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) 

Kapsamında çalışan Ulusal Öğretim Programları Geliştirme Grubu tarafından; 

 

Öğretim Programlarının Geliştirilmesi 

Modül Yazım Çalışmaları 

Tanıtım ve Yönlendirme Modül ve CD Hazırlanması 
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Eğitim Standartlarının Geliştirilmesi ve 

Eğitim Faaliyetleri  

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

 

Öğretim programları çalışmalarında 58 alanda 224 dalda çerçeve öğretim 

programı ve haftalık ders çizelgesi geliştirilmiştir. Bu programlar Talim ve Terbiye 

Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanarak 2005–2006 öğretim yılından itibaren tüm 

mesleki ve teknik eğitim kurumlarında uygulamaya konulmuştur. Diploma 

programlarının yanı sıra, 58 alanda 224 dalda sertifika programları geliştirilmiştir. Bu 

alanlardaki 2. 3. ve 4. düzey meslekler için sertifika program çalışmaları devam 

etmektedir. 

 

MEGEP ile; 

Öğrenmeyi öğreten, 

Öğrenciyi aktif kılan, 

Kalıcı öğrenmeyi sağlayan, 

Etkili öğrenmeyi sağlayan, 

Bireysel ilerlemeyi sağlayan, 

modüler öğretim yöntemi benimsenerek modüller hazırlanmaktadır. 

 

Geniş tabanlı eğitim ile ilk yıllarda bilimsel ve temel bilgiler veren, son yıllarda 

mesleki bilgilerle uzmanlık alanlarına yönelten, meslekler arasında yatay ve dikey 

geçişlere imkan sağlayan geniş tabanlı bir yapı ile derslerin yıllara göre 

sınıflandırılması, dallar arasında geçişler,diploma programından sertifika programına 

geçişler, sertifika programından diploma programına geçişler, iş hayatından 

programlara geçişler mümkün olmaktadır. 

 

Hazırlanan programlar ile yatay ve dikey geçişlere elverişli yapı planlanmıştır. 

Alan ve dal eğitimi esas alınmıştır. Öğrenci; eğitim süresinin sonunda, alanda diploma, 

seçmiş olduğu dalda 4. Seviye sertifika alacaktır. Herhangi bir nedenle sistemden 

ayrılan öğrenci, yeterliliklerine karşılık  gelen 2. veya 3. seviye sertifika alabilecektir. 

 

Tüm mesleki ve teknik eğitim kurumlarında modüler sertifika programlarının 

uygulanması, diploma ve sertifika programlarında geliştirilen aynı modüllerin ortak 
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olarak kullanılması, her yaşta ve düzeyde bireye yönelik yaşam boyu   öğrenme esas 

alınmıştır. 

MEGEP kapsamında; öğretim programı ve öğretim materyalleri; Projeler 

Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Koordinesi ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, 

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

Müdürlüğü ve EARGED temsilcilerinden oluşan Ulusal Öğretim Programları 

Geliştirme Grubu, okullarda görevli program koordinatörü ve değişim önderi 

öğretmenler ile  alan öğretmenleri tarafından geliştirilmiştir. 

 

Çalışmalar,  yerli ve yabancı uzmanlar, Millî Eğitim Bakanlığı uzmanları, sektör 

temsilcileri, üniversitelerden alan uzmanları ve meslek elamanları ile iş birliği içinde 

yürütülmüştür.  

 

Millî Eğitim Bakanlığı MEGEP çerçevesinde  mesleki ve teknik orta öğretim 

kurumlarında okutulan meslek derslerinin programlarını modüler esasa göre yeniden 

yapılandırmış ve yeni programlar  bu okullarımızda uygulanmaya başlanmıştır. 

Programların modüler sistem çerçevesinde belirlenen esaslara göre uygulamadaki 

başarıların ve varsa aksayan yönlerinin araştırılarak ortaya konulması sistemin başarısı 

açısından önem taşımaktadır. 

 

MEGEP Projesi çerçevesinde uygulamaya konulan modüler program 

uygulamalarının değerlendirilmesi ve elde edilen sonuçlara göre varsa aksayan yönlerin 

düzeltilmesi için öneriler geliştirilmesi bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. 
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AMAÇ 

 

 Araştırmanın amacı, yönetici ve öğretmenlerin modüler program uygulamaları 

konusundaki görüşlerini ortaya koyarak varsa sorunlara çözüm önerileri geliştirmektir. 

Bu amaca ulaşabilmek için aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır. 

 

1. Modüler programlar içerik, yapı, süre ve uygulanış kolaylığı açısından 

nasıldır? 

2. Modüler eğitim programlarının uygulamaları konusunda yöneticilerin 

görüşleri nasıldır? 

3. Modüler eğitim programlarının uygulamaları konusunda öğretmenlerin 

görüşleri nasıldır? 

4. Modüler eğitim programı uygulamaları hakkında yönetici ve öğretmen 

görüşleri arasında fark bulunmakta mıdır? 

5. Kaynak gruplara göre modüler eğitim programlarının geleneksel sisteme 

üstünlükleri ve zayıf yönleri nelerdir? 
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ÖNEM 

Mesleki ve teknik eğitim alanında program geliştirme süreci diğer alanlardaki 

program geliştirme süreçlerinden daha uzundur. Bu süreç endüstride gereksinim 

duyulan mesleki yeterliklerin belirlenmesiyle başlar ve öğrencinin uygun ortamda 

becerisini ortaya koyması ile son bulur. 

 

 Mesleki ve teknik eğitimde program geliştirme sürecinin başlangıç noktası 

endüstridir. Yeni teknolojiler ve yeni üretim yöntem ve teknikleri endüstriye girdiğinde, 

yeni mesleki yeterliklerde gelişmeye başlar. 

 

 Eğitime ayrılan kaynakların verimli bir şekilde kullanılabilmesi , ülke çapında 

uygulanan eğitim programlarının sürekli olarak optime yakın bir düzeyde tutulmasına 

bağlıdır. İnsan gücü planlaması ve işgücü piyasası tarafından yapılan araştırmaların 

sonuçları ve meslek standartlarındaki değişikliklerin ışığı altında programlar sürekli 

gözden geçirilmeli ve gerekli düzeltmeler yapılmalıdır  (Cord.1994  S.45). 

 

Mesleki Teknik Eğitim alanlarında program hazırlanırken sektörün ihtiyacı ve iş 

analizini esas alan yaklaşım yaygın olarak kullanılır. Geliştirilen Öğretim Programları, 

söz konusu iş ve işlemleri yerine getirebilmek için sahip olunması gereken yeterlikleri 

kazandıracak şekilde hazırlanır.Hazırlanan programlarda UNESCO tarafından 

geliştirilen ve bir çok AB ülkesinde kabul gören,    “INTERNATIONAL STANDARD 

CLASSIFICATION OF EDUCATION (ISCED 97) Uluslararası Eğitim Standart 

Sınıflandırması ”kullanılır.  

 

Hazırlanan programlar ile; 

 Yatay ve dikey geçişlere elverişli yapı planlanmıştır.  

 Alan ve dal eğitimi esas alınmıştır 

 Öğrenci; eğitim süresinin sonunda, alanda diploma, seçmiş olduğu dalda 4. 

Seviye sertifika alacaktır. 

 Sistemden ayrılan öğrenci, yeterliliklerine karşılık  gelen 2. veya 3. Seviye 

sertifika alabilecektir. 
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Öğretim programı; 

Program, eğitim için ayrıntılı bir plan olup, bireylerin mezuniyet sonrası 

profillerini gösterir.Eğitimde etkinliği en üst düzeyde tutmak, standardizasyon ve 

mesleki sertifikasyona ulaşabilmek için; resmi ve özel eğitim kurumları arasında 

koordinasyon, müfredat bütünlüğü ve devamlığı sağlanmalıdır. 

 

İş gücü ihtiyacı belirlenirken şu sorulara cevap aranmalıdır. 

 Yörede o alana ait mesleklerden hangi mesleğe ne kadar sayıda ihtiyaç var? 

 İhtiyaç duyulan mesleklerin beceri düzeyleri nelerdir? 

 Mesleklerde kullanılan teknolojinin düzeyi nedir? 

 Mesleklerin gelecekteki durumları neler olabilir? 

 

İş piyasası ihtiyaç analizi için; 

 Sektör Taraması  

 Meslek Standartlarının İncelenmesi 

 Meslek Profillerinin Belirlenmesi 

 Meslek tanımı ve seviyeleri 

 Meslek elemanının iş, görev ve yeterlikleri 

 İşlemleri Belirleyerek Anketleri Oluşturma 

 Anketlerin Uygulanması ve Değerlendirilmesi işlemleri yapılmalıdır. 

 

 Ülkemizde MEGEP çerçevesinde modüler esasa göre hazırlanan programların 

uygulama sonuçlarının değerlendirilerek karşılaşılan sorunlara öğretmen ve 

yöneticilerin görüşleri doğrultusunda çözüm önerileri getirilmesi sistemin başarısı 

açısından gerekli görüldüğünden bu araştırma önem taşımaktadır. 
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SINIRLILIKLAR 

 

 Araştırma, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren endüstri 

meslek lisesi, kız meslek lisesi, ticaret lisesi ve mesleki eğitim merkezlerinde görev 

yapan yöneticiler ile meslek dersleri   öğretmenlerinin modüler program uygulamalarına 

ilişkin görüşleri  ile sınırlıdır. 

 

 

 

TANIMLAR 

 

Meslek: "Bir kimsenin yaşamını sürdürmek, geçimini sağlamak için yaptığı 

sürekli bir iş" olarak tanımlandığı gibi, "çeşitli kuruluşlardaki benzer iş ve konumlar 

(pozisyonlar) grubu" olarak da tanımlanmaktadır. 

Bir uğraşın meslek özelliği taşıması için, yasal düzenlemesi, belli bir eğitimi, 

statüsü, kuralları (normları) ve kullandığı belli araç-gereçleri olmalıdır. 

 

Meslek Elemanı:  Eğitimle edindiklerini, hayatını kazanmak için kurallı ve 

düzenli davranışları (işleri) yerine getiren kişidir. 

 

Görevler: Bir kimsenin mesleği ile ilgili; yaptığı iş, iş görme yetisi, fonksiyon, 

vazife, yükümlülük ve sorumluluklarının bütünüdür.  

 

İş: Belli bir eğitimle edinilen, kişinin hayatını kazanmak için yerine 

getirmesi/yapması gereken kurallı ve düzenli davranışlar bütünüdür. 

 

Yeterlik: Meslek elemanının işinin bir parçasını oluşturan, standartlara uygun 

ürün/hizmet ortaya koyabilmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve tavırları kapsayan 

davranışların bütünüdür. Yeterlikler, mükemmel performansın elde edilmesinde ayırt 

edici olan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan gözlemlenebilir davranışlardır 

 

Yeterlilik: İşlerin, görevlerin ve/veya yeterliklerin; ulusal/uluslar arası kabul 

gören kalite standartları doğrultusunda akredite edilmiş kurumlar tarafından 

belgelendirilme durumu. 
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İşlem: Oldukça kısa bir zamanda yapılabilecek kesin bir başlangıç ve bitiş kısmı 

belli olan somut bir öğrenim birimidir. 

 

İşlem Analizi:  İşlemlerin, uygulama ortamları, standartlar, işlem basmakları, 

bilgiler, beceriler, tavır ve tutumlar olarak ayrıntılı ve sistematik bir şekilde analiz 

edilmesi. 

 

İşlem Basamağı:Her bir işlem basamağının anlamlı olarak yapılabilmesi için 

gerekli olan adımlardır. 

 Bilgi: Her yeterliğin az ya da çok kavramsal boyutta bir bilgi düzeyi vardır.  

 Beceri: Yeterliğin doğal ya da tecrübe ile kazanılmış yetenek boyutudur. 

 Tutum: Kişilik özellikleri, karakter, inanç ve değerler gibi subjektif 

özelliklerin, bilgi ve beceriyi harekete geçirme konusundaki yaklaşımıdır. 

Bir şey yapılırken gösterilen tavır ve alışkanlıklardır. 

 Gözlemlenebilir davranış: Yeterliğin veya işlemin gözlemlenebilir ve 

ölçülebilir davranışa dönüşmesidir. 

 Üstün performans/Standart: Davranış sonuçlarının ortalama performanstan 

daha fazla başarı sağlamasıdır. 

 

Meslek Standartları: Bir mesleğin başarıyla icra edilmesi için yapılması gereken 

görev ve işlemler, sahip olunması gereken bilgi ve beceriler ile sergilenmesi gereken 

tutum ve davranışları gösteren asgari normlardır. 

 

Bir meslek standardı, belli bir işi tam olarak yapabilmek için gerekli asgari 

vasıfları tanımlamaktadır. Meslek standardı, herhangi bir meslek için gerekli olan hem 

zihinsel hem de psikomotor becerileri içeren, mesleğin yürütülebilmesi için gerekli olan 

bilgi ve tutumlarla kullanılan araç - gereç ve ekipmanları belirleyen,  ulusal sınav ve 

belgelendirme (sertifikasyon) sistemi için geçerli ölçütler oluşturan ve mesleki tanımlar 

ve sınıflama açısından uluslararası standartlar ile uyumunu sağlama işlemleri olarak 

tanımlanmaktadır. 

 



 13

Eğitim Standartları: Meslek elemanının sahip olması gereken yeterlilikleri 

kazandıracak eğitim süreci ile ilgili olarak; program, süre, değerlendirme, belge, 

koşullar, ortam ve uygulamalar ile ilgili kriterlerdir. 

 

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

 

Meslek Alanı: Ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren; bilgi, 

beceri, tutum, davranış ve istihdam olanağı sağlayan alandır. 

 

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

yönelik bilgi, beceri, tutum, davranış gerektiren ve istihdam olanağı sağlayan iş 

kollarından her biridir. 

 

Diploma: Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında, bir alanda öğretim programını 

tamamlayarak mezun olan bireylere eğitim sürecinin sonunda verilen belgedir. 

 

Sertifika:  Meslek eğitim programını tamamlayan bireylere, bir mesleğin gerekli 

yeterliklerinin kazandırıldığı eğitim sürecinin sonunda verilen belgedir. 

 

Meslek Seviyesi: Mesleğin gerektirdiği yeterlik ve sorumlulukların karmaşıklığı 

ve düzeyidir. 

Çerçeve Öğretim Programı: Meslek Alanına ait Meslek profillerinin yer aldığı 

ve bu mesleki profillerin kazandırılmasına yönelik eğitsel süreç hakkında (dersler, 

modüller, süre, haftalık ders çizelgeleri, eğitim ortamları, eğiticilerin özellikleri, ölçme 

değerlendirme vb.) uygulayıcı ve tüm taraflara rehberlik eden onaylanmış dokümandır. 

 

Haftalık Ders Çizelgesi: Öğretim programındaki derslerin ve ders saatlerinin 

okutulacağı yıllara göre düzenlenmiş çizelgesi.  Haftalık Ders çizelgesi; belli bir okul 

türünde, haftanın belli günlerinde ve saatlerinde hangi ders ve faaliyetlerin yapılacağını 

gösterir.  

 

Ders: Öğrencinin öğretmen rehberliğinde; belirli bir sürede sözlü, yazılı ve 

uygulamalı olarak kazanacağı bilgi, beceri ve tavırlar bütünüdür.  

Ders saati: Eğitim-öğretim için ayrılan süre 
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Modül; Bir meslek alanının öğretim programında; kendi içinde bir bütün olan, tek 

başına öğretilebilir içeriğe sahip kendi alanındaki diğer programlarla bütünleşerek daha 

geniş meslekî işlevler grubu oluşturma özelliği gösteren program birimidir. Her modül 

bireye bir yeterlik kazandırmaktadır. 

 

Modüler öğretim; eğitim programının modüllerden oluşmasıdır. Modüllerin 

bölümler hiyerarşiktir veya belirli bir sıra takip eder. Her modül ile bir yeterliğe yönelik 

bilgi ve beceriler kazandırılır. Modüllerin bir bütünlük ve sıra içinde gruplanması ile 

modüler programları oluşturur.  

 

Modüler sistem, modüler programlar doğrultusunda yapılacak eğitim ve öğretim 

uygulamaları modüler bir sistemi gerektirmektedir. Modüler sistemde tüm eğitim ve 

öğretim faaliyetleri modüller bir yapıya göre düzenlenir.  

 

Öğrenme Ortamı:  Öğrencilerin kendi başına ve/veya eğitimci rehberliğinde, 

eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütebilecekleri, araştırma, çalışma ve uygulama 

yapabilecekleri tüm eğitim ve öğretim ortamları.  

 

Modüler program; bir meslek alanında modüller halinde düzenlenmiş program. 

 

Kod: Megep kapsamında geliştirilen programlarda alan ve modüllere, ulusal ve 

uluslararası sınıflandırmalara paralel olarak verilen sistematik numaralardır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

YÖNTEM 

 

ARAŞTIRMANIN MODELİ 

 

 Araştırma tarama modelindedir.Tarama modelleri, geçmişte ya da hâlen var olan 

bir durumu, var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Bu 

araştırmada probleme ilişkin temel kavramsal çerçeve literatür taraması ile araştırma 

bulguları ise geliştirilmiş olan anketle elde edilmiştir. 

 

EVREN VE ÖRNEKLEM 

 

Evren: Araştırmanın evrenini Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan 

endüstri meslek liseleri, kız meslek liseleri ve ticaret meslek ve mesleki eğitim 

merkezlerinde görev yapan yöneticiler ile meslek dersi öğretmenleri oluşturmaktadır. 

 

Erkek teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren endüstri 

meslek liselerinde toplam 25 986, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 

okullarda toplam 17 345, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 

okullarda toplam 16 192, Çıraklık  ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki 

eğitim merkezlerinde ise toplam 4480  öğretmen görev yapmaktadır. 

 

Örneklem: 

 

 Ülke genelinde her bölgeden iki il olmak üzere toplam 7 il belirlenmiştir. Her 

ilde 4 değişik okul türü olacak şekilde 28 okulda anket uygulaması yapılmıştır. 

Örnekleme alınan illerin millî eğitim müdürlüklerinden okul türlerini dikkate alarak, 

gönderilen anketleri belirledikleri iki endüstri meslek lisesi, iki adet kız meslek lisesi, 

iki adet ticaret meslek lisesi ve iki adet de mesleki eğitim merkezinde uygulamaları 

istenmiştir.  Örneklem tablosu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.  
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YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN ÖRNEKLEM TABLOSU 

         

            Bölgeler 

 

İller 

Yönetici 

sayısı 

Öğretmen 

sayısı 

Marmara Bölgesi Bursa 7x4= 28 30x4=120 

Akdeniz Bölgesi Isparta 7x4= 28 30x4=120 

Eğe Bölgesi Denizli 7x4= 28 30x4=120 

İç Anadolu Bölgesi Yozgat 7x4= 28 30x4=120 

Karadeniz Bölgesi Samsun 7x4= 28 30x4=120 

Doğu Anadolu Bölgesi Erzincan 7x4= 28 30x4=120 

Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi 

Gaziantep 7x4= 28 30x4=120 

                                                        Toplam 196 840 

 

VERİLERİN TOPLANMASI 

Veri Toplama Aracının Hazırlanması:  

Araştırmaya temel teşkil edecek verilerin elde edilebilmesi için yönetici ve 

öğretmenlerin modüler program uygulamaları konusundaki görüşlerini ortaya çıkaracak 

soruların yer aldığı bir anket formu geliştirilmiştir.  

Veri Toplama Aracının Uygulanması:  

Veri toplama aracı doğrudan il millî eğitim müdürlüklerine posta yoluyla 

ulaştırılmıştır. Örneklem kapsamına alınan okullara  belirtilen sayıda anket uygulayarak 

EARGED’e göndermeleri  sağlanmıştır. İl millî eğitim müdürlükleri tarafından 

gönderilen anketler posta yoluyla EARGED’e ulaştırılmış  ve tasnifleri yapılmıştır. 

Verilerin Analizi 

 Araştırmanın amaçları doğrultusunda kaynak gruplardan toplanan verilerin 

çözümlenmesinde SPSS paket programından yararlanılmış olup gerekli istatistiksel 

çözümlemeler yapılmıştır. Öğretmen ve yöneticilerin görüşleri arasındaki farkı ortaya 

koymak için (t) testi yapılmıştır. 

 

 Anket formunda yer alan sorular öğretmen ve yöneticilerin görüşlerini 

yansıtacak şekilde tablolaştırılarak elde edilen veriler tablolara işlenmiş ve tablolar 

yorumlanmıştır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

  

BULGULAR VE YORUMLAR 

 

 Bu bölümde, öğretmen ve yöneticilerin modüler eğitim programları konusundaki 

değerlendirmeleri beklentileri ve çözüm önerilerini belirlemek amacıyla elde edilen 

araştırmaya temel teşkil edecek veriler, yapılacak analiz işlemleri sonucuna göre 

tablolar oluşturularak yorumlanmıştır. 

 

3.1. Kişisel Bilgiler 

Bu bölümde Yönetici ve Öğretmenlere ait kişisel bilgiler  yer almaktadır. 

3.1.1. Yönetici ve Öğretmenlerin Görev Türlerine Göre Dağılımları 

 
Yönetici ve öğretmenlerin görev türlerine göre dağılımları Tablo 3.1.1’de yer 

almaktadır. 

 
Araştırma kapsamına alınan katılımcıların, %21’inin yönetici ve % 79’unun 

öğretmen olarak görev yaptıkları görülmektedir. 

 

Tablo 3.1.1: Yönetici ve Öğretmenlerin Görev Türlerine Göre Dağılımları 
Görev Türleri f %
Yönetici 152 21
Öğretmen 573 79

Toplam 725 100

 

3.1.2. Yönetici ve Öğretmenlerin görev yaptıkları okul türlerine Göre 
Dağılımları 

Tablo 3.1.2’de yönetici ve öğretmenlerin görev yaptıkları okul türlerine göre 
dağılımı yer almaktadır. 

Araştırma kapsamına alınan yönetici ve öğretmenlerin,% 27.7’sinin endüstri 

meslek liselerinde,% 29.7’sinin kız meslek liselerinde,% 19.6’sının ticaret meslek 

liselerinde ve % 23’ünün mesleki eğitim merkezlerinde görev yaptıkları görülmektedir. 
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Tablo 3.1.2: Yönetici ve Öğretmenlerin görev yaptıkları okul türlerine Göre 
Dağılımları 

Okul Türü         f %
Endüstri meslek lisesi  201 27.7
Kız meslek lisesi  215 29.7
Ticaret meslek lisesi  142 19.6
Mesleki eğitim merkezi  167 23.0

Toplam 725 100
 

 

3.1.3. Yönetici ve Öğretmenlerin görev yaptıkları İllere Göre Dağılımları 

Tablo 3.1.3’te yönetici ve öğretmenlerin görev yaptıkları illere göre dağılımı 
yer almaktadır. 

Araştırma kapsamına alınan yönetici ve öğretmenlerin,% 19.9’unun Samsun’da, 

15.6’sının Isparta’da, 15.5’inin Bursa’da, 15.2’sinin Gaziantep’te, 14.9’unun Denizlide , 

9.7’sinin Yozgat’ta, 9.2’sininde Erzincan’da görev yaptıkları görülmektedir. 

 

Tablo 3.1.3: Yönetici ve Öğretmenlerin Görev Yaptıkları İller 
İller f %
Denizli 108 14.9
Bursa 113 15.5
Gaziantep 110 15.2
Erzincan 67 9.2
Yozgat 70 9.7
Isparta 113 15.6
Samsun 144 19.9

Toplam 725 100
 

 

3.1.4. Yönetici ve Öğretmenlerin cinsiyetlerine Göre Dağılımları 

Tablo 3.1.4’te yönetici ve öğretmenlerin cinsiyetlerine göre dağılımı yer 
almaktadır. 

Araştırma kapsamına alınan yönetici ve öğretmenlerin,% 38’3’ünün kadın, % 

61.1’inin ise erkek olduğu görülmektedir. 
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Tablo 3.1.4: Yönetici ve Öğretmenlerin Cinsiyet’lerine Göre Dağılımları 
Cinsiyet f %
Kadın 278 38.3
Erkek 443 61.1
Boş-Geçersiz 04 0.6

Toplam 725 100
 
 

3.1.5. Yönetici ve Öğretmenlerin Mesleki Kıdemleri 

 
Tablo 3.1.5’te yönetici ve öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre dağılımları 

yer almaktadır. 

 

Tablo 3.1.5 incelendiğinde araştırma kapsamına alınan yönetici ve 

öğretmenlerin,      % 5,2’sinin 0-5 yıl arası ,% 16,8’inin 6 - 10 yıl arası ,% 21,5’inin 11 - 

15 yıl arası , % 23,5’inin 16 - 20 yıl arası ve % 32,4’ünün 21 yıl ve daha fazla süredir 

görev yaptıkları görülmektedir. 

 

Tablo 3.1.5: Yönetici ve Öğretmenlerin Mesleki Kıdemleri 
Derecelendirme Ölçütü         f %
0 - 5 yıl  38 5.2
6 - 10 yıl arası 122 16.8
11 - 15 yıl arası 156 21.5
16 - 20 yıl arası 170 23.5
21 yıl ve üzeri 235 32.4
Boş-Geçersiz 04 0.6

Toplam 725 100

 

3.2. Modüler program uygulamalarına yönelik görüşler 

Bu bölümde Yönetici ve Öğretmenlerin  Modüler program uygulamalarına 

yönelik görüşlerine yer verilmektedir. 
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3.2.1. MEGEP kapsamında hazırlanan öğretim programlarının uygunluğu 

Bu bölümde Yönetici ve Öğretmenlerin kendi alanlarına yönelik, MEGEP 

kapsamında hazırlanan öğretim programlarının uygunluğu konusundaki görüşlerine yer 

verilmektedir. 

3.2.1.1. Alan isimlerinin sektöre uygunluğu 

Tablo 3.2.1.1’de MEGEP kapsamında hazırlanan öğretim programlarının sektöre 

uygun olup olmadığına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 27.6’sı MEGEP kapsamında 

hazırlanan öğretim programlarının sektöre uygunluğunu “Tam” yeterli,% 49.3’ü 

“Oldukça” yeterli olduğunu belirtirken; öğretmenlerin %30.1’i “Tam”, %44’ü 

“Oldukça” yeterli olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması“Oldukça” düzeyindedir. 

Grupların standart sapması Yöneticilerin 0.818, öğretmenlerin 0.879’dur. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.987) ve MEGEP kapsamında 

hazırlanan öğretim programlarının sektöre uygunluğunun “Oldukça” yeterli olduğu 

konusunda aynı görüşü paylaştıkları anlaşılmaktadır. 

Tablo 3.2.1.1: Öğretim programlarındaki alan isimlerinin sektöre uygunluğu 
            Yönetici   Öğretmen Derecelendirme Ölçütü         f      %      f      % 

Hiç 00 00 07 1.2
Az 08 5.3 23 4.1
Orta 27 17.8 108 19.1
Oldukça 75 49.3 254 44.0
Tam 42 27.6 172 30.1
Boş-Geçersiz 00 00 09 1.5

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.99 3.99 
Standart Sapma 0.818 0.879 
 
Xy - Xö = 0       sd= 714       t= -0,016       p = 0.987 
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3.2.1.2. Alan tanımlarının doğru ifade edilmesi 

Tablo 3.2.1.2’de MEGEP kapsamında hazırlanan öğretim programlarındaki alan 

tanımlarının doğru ifade edilip edilmediğine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri yer 

almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 28.9’u MEGEP kapsamında 

hazırlanan öğretim programlarındaki alan tanımlarının “Tam” olarak doğru ifade 

edildiğini,% 50.7’si “Oldukça” doğru ifade edildiğini belirtirken; öğretmenlerin %30.5’i 

“Tam”, %46.1’i “Oldukça” doğru ifade edildiğini belirtmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması“Oldukça” düzeyindedir. 

Grupların standart sapması Yöneticilerin 0.849, öğretmenlerin 0.885’dir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.721) ve MEGEP kapsamında 

hazırlanan öğretim programlarındaki alan tanımlarının “Oldukça” doğru ifade edildiği 

konusunda aynı görüşü paylaştıkları görülmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.2: Öğretim programlarındaki alan tanımlarının uygunluğu 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 02 1.3 05 0.1
Az 06 3.9 31 5.5
Orta 23 15.2 99 17.6
Oldukça 77 50.7 255 46.1
Tam 44 28.9 171 30.5
Boş-Geçersiz 00 00 12 0.2

Toplam 152 100 573   100 
Aritmetik Ortalama 4.02 3.99 
Standart Sapma 0.849 0.885 
 
Xy - Xö = 0,03       sd= 711       t= 0,357       p = 0.721 
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3.2.1.3. Dal / meslek isimlerinin uygunluğu 

 
Tablo 3.2.1.3’te MEGEP kapsamında hazırlanan Öğretim programlarındaki dal / 

meslek isimlerinin uygun olup olmadığına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri yer 

almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 30.3’ü MEGEP kapsamında 

hazırlanan Öğretim programlarındaki dal / meslek isimlerinin “Tam” uygun,% 44’ü 

“Oldukça” uygun olduğunu belirtirken; öğretmenlerin %31.7’si “Tam”, %43.4’ü 

“Oldukça” uygun olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması“Oldukça” düzeyindedir. 

Grupların standart sapması Yöneticilerin 0.857, öğretmenlerin 0.899’dur. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.953) ve MEGEP kapsamında 

hazırlanan Öğretim programlarındaki dal / meslek isimlerinin “Oldukça” uygun olduğu 

konusunda aynı görüşü paylaşmaktadırlar. 

 

Tablo 3.2.1.3: Öğretim programlarındaki dal / meslek isimlerinin uygunluğu 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 01 0.7 08 1.4
Az 06 3.9 24 4.3
Orta 32 21.1 108 19.1
Oldukça 67 44.0 245 43.4
Tam 46 30.3 179 31.7
Boş-Geçersiz 00 00 09 0.1

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.99 4.00 
Standart Sapma 0.857 0.899 
 
Xy - Xö = -0,01       sd= 714       t= -0,059        p = 0,953  
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3.2.1.4. Dal / meslek tanımlarının uygunluğu 

Tablo 3.2.1.4’te MEGEP kapsamında hazırlanan Öğretim programlarındaki dal / 

meslek tanımlarının uygun olup olmadığına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri yer 

almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 31.8’i MEGEP kapsamında 

hazırlanan Öğretim programlarındaki dal / meslek tanımlarının “Tam” uygun,% 44.4’ü 

“Oldukça” uygun olduğunu belirtirken; öğretmenlerin %30.6’sı “Tam”, %41.8’i 

“Oldukça” uygun olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması“Oldukça” düzeyindedir. 

Grupların standart sapması Yöneticilerin 0.864, öğretmenlerin 0.876’dır. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.493) ve MEGEP kapsamında 

hazırlanan Öğretim programlarındaki dal / meslek tanımlarının “Oldukça” uygun 

olduğu konusunda aynı görüşü paylaştıkları görülmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.4: Öğretim programlarındaki dal / meslek tanımlarının uygunluğu 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 02 1.3 03 0.5
Az 04 2.6 27 4.8
Orta 30 19.9 125 22.2
Oldukça 67 44.4 236 41.8
Tam 49 31.8 172 30.6
Boş-Geçersiz 00 00 10 0.1

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 4.03 3.97 
Standart Sapma 0.864 0.876 
 
Xy - Xö = 0,06       sd= 712       t= 0,686       p = 0,493 
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3.2.1.5. Meslek seviyelerinin orta öğretim düzeyine uygunluğu 

 
Tablo 3.2.1.5’te MEGEP kapsamında hazırlanan öğretim programlarındaki 

meslek seviyelerinin orta öğretim düzeyine uygun olup olmadığına ilişkin yönetici ve 

öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 21.1’i MEGEP kapsamında 

hazırlanan öğretim programlarındaki meslek seviyelerinin orta öğretim düzeyine “Tam” 

uygun,% 42.7’si “Oldukça” uygun olduğunu belirtirken; öğretmenlerin %19.7’si 

“Tam”, %37.6’sı “Oldukça” uygun olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması“Oldukça” düzeyindedir. 

Grupların standart sapması Yöneticilerin 0.957, öğretmenlerin 1.021’dir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.167) ve MEGEP kapsamında 

hazırlanan öğretim programlarındaki meslek seviyelerinin orta öğretim düzeyine 

“Oldukça” uygun olduğu konusunda aynı görüşü paylaştıkları görülmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.5: Meslek seviyelerinin orta öğretim düzeyine uygunluğu 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 03 2.0 15 2.7
Az 13 8.6 69 12.3
Orta 39 25.6 155 27.6
Oldukça 65 42.7 212 37.6
Tam 32 21.1 111 19.7
Boş-Geçersiz 00 00 11 0.1

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.72 3.60 
Standart Sapma 0.957 1.021 
 
Xy - Xö = 0,12       sd= 712       t= 1,384       p = 0,167 
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3.2.1.6. İş ve işlemlerin yeterliliğinin uygunluğu 
 

Tablo 3.2.1.6’da Mesleki yeterlik tablolarında yer alan iş ve işlemlerin 

yeterliliğinin uygun olup olmadığına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri yer 

almaktadır. 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 11.9’u Mesleki yeterlik 

tablolarında yer alan iş ve işlemlerin yeterliliğinin “Tam” uygun,% 47.6’sı “Oldukça” 

uygun olduğunu belirtirken; öğretmenlerin %13.4’ü “Tam”, %40.2’si “Oldukça” uygun 

olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması“Oldukça” düzeyindedir. 

Grupların standart sapması Yöneticilerin 0.813, öğretmenlerin 0.890’dır. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.313) ve Mesleki yeterlik 

tablolarında yer alan iş ve işlemlerin yeterliliğinin “Oldukça” uygun olduğu konusunda 

aynı görüşü paylaştıkları görülmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.6: Mesleki yeterlik tablolarında yer alan iş ve işlemlerin yeterliliğinin 
uygunluğu 

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 01 0.7 09 1.6
Az 11 7.3 50 8.9
Orta 49 32.5 201 23.8
Oldukça 72 47.6 225 40.2
Tam 19 11.9 75 13.4
Boş-Geçersiz 00 00 13 0.1

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.63 3.55 
Standart Sapma 0.813 0.890 
 
Xy - Xö = 0,08       sd= 709       t= 1,009       p = 0,313 
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3.2.1.7. İş ve işlem ifadelerinin uygunluğu 
 

Tablo 3.2.1.7’de mesleki yeterlik tablolarında yer alan iş ve işlem ifadelerinin 

uygun olup olmadığına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 11.3’ü iş ve işlem ifadelerinin 

“Tam” uygun,% 51.7’si “Oldukça” uygun olduğunu belirtirken; öğretmenlerin %13.3’ü 

“Tam”, %46.7’si “Oldukça” uygun olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması“Oldukça” düzeyindedir. 

Grupların standart sapması Yöneticilerin 0.818, öğretmenlerin 1.499’dur. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.744) ve iş ve işlem ifadelerinin 

“Oldukça” uygun olduğu konusunda aynı görüşü paylaşmaktadırlar. 

 

Tablo 3.2.1.7: Mesleki yeterlik tablolarında yer alan iş ve işlem ifadelerinin 
uygunluğu 

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 02 1.3 06 1.1
Az 10 6.6 42 7.5
Orta 44 29.1 176 31.3
Oldukça 78 51.7 262 46.7
Tam 18 11.3 75 13.3
Boş-Geçersiz 00 00 12 0.1

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.65 3.69 
Standart Sapma 0.818 1.499 
 
Xy - Xö = -0,04       sd= 711       t= -0,326       p = 0,744 
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3.2.1.8. Alan ortak derslerinin uygunluğu 

Tablo 3.2.1.8’de Alan ortak derslerinin uygun olup olmadığına ilişkin yönetici 

ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 15.1’i Alan ortak derslerinin 

“Tam” uygun,% 44.7’si “Oldukça” uygun olduğunu belirtirken; öğretmenlerin %13.6’sı 

“Tam”, %36’sı “Oldukça” uygun olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici görüşlerinin aritmetik ortalaması 3.64 ile “Oldukça”, öğretmen 

görüşlerinin aritmetik ortalaması 3.43 ile “Orta” düzeydedir. Grupların standart 

sapması Yöneticilerin 0.881, öğretmenlerin 0.986’dır.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olduğu (p=0.014) gözlenmektedir. 

 

Yöneticiler Alan ortak derslerini “Oldukça” uygun bulurken, öğretmenler 

“Orta” derecede uygun bulmuşlardır. Bu görüş farkı, yöneticilerin uygulamanın içinde 

olmayışları ve alanı tam anlamıyla tanımamalarından kaynaklanıyor olabilir. 

 

Tablo 3.2.1.8: Alan ortak derslerinin uygunluğu 
           Yönetici                 Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 01 0.7 16 2.8
Az 15 9.9 80 14.1
Orta 45 29.6 189 33.4
Oldukça 68 44.7 204 36.0
Tam 23 15.1 77 13.6
Boş-Geçersiz 00 00 07 0.1

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.64 3.43 
Standart Sapma 0.881 0.986 
 
Xy - Xö = 0,21       sd= 716       t= 2,465       p = 0,014* 
*P < 0.05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 
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3.2.1.9. Alan ortak ders sürelerinin uygunluğu 

 
Tablo 3.2.1.9’da alan ortak ders sürelerinin uygun olup olmadığına ilişkin 

yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 15.1’i alan ortak ders 

sürelerinin “Tam” uygun,% 40.2’si “Oldukça” uygun olduğunu belirtirken; 

öğretmenlerin %12.5’i “Tam”, %33’ü “Oldukça” uygun olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olduğu (p=0.028) gözlenmektedir. 

 

Aritmetik ortalama ve standart sapmalara bakıldığında iki gurup arasındaki 

görüş farkı anlaşılacaktır.Yöneticiler alan ortak ders sürelerini oldukça seviyesine yakın 

derecede uygun bulurken, öğretmenler sürenin yeterince uygun olmadığını 

belirtmişlerdir. Bu görüş farkı, yöneticilerin uygulamanın içinde olmayışları ve derslere 

bizzat girmemelerinden kaynaklanıyor olabilir. 

 

 

Tablo 3.2.1.9: Alan ortak ders sürelerinin uygunluğu 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 06 3.9 43 7.6
Az 24 15.8 105 18.5
Orta 38 25.0 167 28.4
Oldukça 61 40.2 187 33.0
Tam 23 15.1 71 12.5
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.47 3.24 
Standart Sapma 1.054 1.123 
 
Xy - Xö = 0,23       sd= 717       t= 2,208       p = 0,028 
*P < 0.05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 
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3.2.1.10. Dal derslerinin uygunluğu 

Tablo 3.2.1.10’da Dal derslerinin uygun olup olmadığına ilişkin yönetici ve 

öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 11.2’si Dal derslerini “Tam” 

uygun,% 42.8’i “Oldukça” uygun olduğunu belirtirken; öğretmenlerin %12.2’si “Tam”, 

%40.5’i “Oldukça” uygun olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması“Oldukça” düzeyindedir. 

Grupların standart sapması Yöneticilerin 0.853, öğretmenlerin 0.931’dir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0,501) ve Dal derslerinin “Oldukça” 

uygun olduğu konusunda aynı görüşü paylaştıkları görülmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.10: Dal derslerinin uygunluğu 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 02 1.3 11 1.9
Az 13 8.6 72 12.7
Orta 55 36.2 192 32.7
Oldukça 65 42.8 229 40.5
Tam 17 11.2 69 12.2
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 100 152 573 100
Aritmetik Ortalama 3.54 3.51 
Standart Sapma 0.853 0.931 
 
Xy - Xö = 0,06       sd= 715       t= 0,673       p = 0,501 
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3.2.1.11. Derslerin amaç ve tanımlarının uygunluğu 

 
Tablo 3.2.1.11’de Ders bilgi formlarındaki derslerin amaç ve tanımlarının 

uygunluğuna ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 15.2’si Ders bilgi formlarındaki 

derslerin amaç ve tanımlarının uygunluğu “Tam” yeterli,% 61.6’sı “Oldukça” yeterli 

olduğunu belirtirken; öğretmenlerin %19.4’ü “Tam”, %53.9’u “Oldukça” yeterli 

olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması“Oldukça” düzeyindedir. 

Grupların standart sapması Yöneticilerin 0.740, öğretmenlerin 0.790’dır. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0,927) ve Ders bilgi formlarındaki 

derslerin amaç ve tanımlarının “Oldukça” uygun olduğu konusunda aynı görüşü 

paylaştıkları görülmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.11: Ders bilgi formlarındaki derslerin amaç ve tanımlarının uygunluğu 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 00 00 00 00
Az 09 6.0 32 5.5
Orta 26 17.2 120 21.2
Oldukça 93 61.6 311 53.9
Tam 24 15.2 110 19.4
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.86 3.87 
Standart Sapma 0.740 0.790 
 
Xy - Xö = -0,01       sd= 715       t= -0,092       p = 0,927 
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3.2.1.12. Modüllerin bir birinin ön koşulu olacak şekilde sıralanış uygunluğu 

 
Tablo 3.2.1.12’de Modüllerin bir birinin ön koşulu olacak şekilde sıralanış 

uygunluğuna ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 8.6’sı Modüllerin bir birinin ön 

koşulu olacak şekilde sıralanışını “Tam” uygun,% 48’i “Oldukça” uygun olduğunu 

belirtirken; öğretmenlerin %13.4’ü “Tam”, %37.9’u “Oldukça” uygun olduğunu ifade 

etmişlerdir.  

 

Yönetici görüşlerinin aritmetik ortalaması 3.53 ile “Oldukça”, öğretmen 

görüşlerinin aritmetik ortalaması 3.43 ile “Orta” düzeydedir. Grupların standart 

sapması Yöneticilerin 0.821, öğretmenlerin 0.997’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.232) gözlenmektedir. 

 

 

Tablo 3.2.1.12: Modüllerin bir birinin ön koşulu olacak şekilde sıralanış uygunluğu 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 00 00 14 2.5
Az 19 12.5 94 16.6
Orta 47 30.9 168 29.6
Oldukça 73 48.0 221 37.9
Tam 13 8.6 76 13.4
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.53 3.43 
Standart Sapma 0.821 0.997 
 
Xy - Xö = 0,10       sd= 717       t= 1,071       p = 0,232 
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3.2.1.13. Modüllerin içerik olarak birbirlerini tamamlama uygunluğu 

 
Tablo 3.2.1.13’de Modüllerin içerik olarak birbirlerini tamamlama uygunluğuna 

ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 10.5’i Modüllerin içerik olarak 

birbirlerini tamamlamada “Tam” uygun,% 49,3’ü “Oldukça” uygun olduğunu 

belirtirken; öğretmenlerin %12.9’u “Tam”, %38.1’i “Oldukça” yeterli olduğunu ifade 

etmişlerdir.  

 

Yönetici görüşlerinin aritmetik ortalaması 3.57 ile “Oldukça”, öğretmen 

görüşlerinin aritmetik ortalaması 3.46 ile “Orta” düzeydedir. Grupların standart 

sapması Yöneticilerin 0.850, öğretmenlerin 0.955’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.143) gözlenmektedir. 

 

 

 

Tablo 3.2.1.13: Modüllerin içerik olarak birbirlerini tamamlama uygunluğu 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 00 00 11 1.9
Az 20 13.2 82 14.5
Orta 41 27.0 185 32.6
Oldukça 75 49.3 222 38.1
Tam 16 10.5 73 12.9
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.57 3.46 
Standart Sapma 0.850 0.955 
 
Xy - Xö = 0,11       sd= 717       t= 1,375       p = 0,143 
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3.2.1.14. Alan isimlerinin sektöre uygunluğu 

 
Tablo 3.2.1.14’de Ders Bilgi Formlarında yer alan yöntem teknikler, ortam ve 

donanım ölçme değerlendirmeye yönelik açıklamaların uygunluğuna ilişkin yönetici ve 

öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 10,6’sı Ders Bilgi Formlarında 

yer alan yöntem teknikler, ortam ve donanım ölçme değerlendirmeye yönelik 

açıklamaları “Tam” uygun,%50.4’ü “Oldukça” uygun olduğunu belirtirken; 

öğretmenlerin %10.4’ü “Tam”, %44.8’i “Oldukça” uygun olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça” 

düzeyindedir. Grupların standart sapması Yöneticilerin 0.756, öğretmenlerin 1.856’dır. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0,748) ve ders bilgi formlarında yer 

alan yöntem teknikler, ortam ve donanım ölçme değerlendirmeye yönelik açıklamaların 

“Oldukça” uygun olduğu konusunda aynı görüşü paylaştıkları görülmektedir. 

 

 

Tablo 3.2.1.14: Ders Bilgi Formlarında yer alan yöntem teknikler, ortam ve 
donanım ölçme değerlendirmeye yönelik açıklamaların uygunluğu 

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 02 1.3 06 1.1
Az 04 2.6 52 9.2
Orta 53 35.1 196 34.5
Oldukça 77 50.4 260 44.8
Tam 16 10.6 59 10.4
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.66 3.61 
Standart Sapma 0.756 1.856 
 
Xy - Xö = 0,05       sd= 717       t= 0,321       p = 0,748 
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3.2.1.15. Modül bilgi sayfalarında yer alan açıklamaların uygunluğu 

Tablo 3.2.1.15’de Modül bilgi sayfalarında yer alan açıklamaların uygunluğuna 

ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 13.2’si Modül bilgi 

sayfalarında yer alan açıklamaların “Tam” uygun,%43.7’si “Oldukça” uygun olduğunu 

belirtirken; öğretmenlerin %10.5’i “Tam”, %43.8’i “Oldukça” uygun olduğunu ifade 

etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça” 

düzeyindedir. Grupların standart sapması Yöneticilerin 0.858, öğretmenlerin 0.880’dir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0,244) ve modül bilgi sayfalarında 

yer alan açıklamaların “Oldukça” uygun olduğu konusunda aynı görüşü paylaştıkları 

görülmektedir. 

 

 

 

Tablo 3.2.1.15: Modül bilgi sayfalarında yer alan açıklamaların uygunluğu 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 01 0.7 06 1.1
Az 14 9.3 71 12.5
Orta 50 33.1 183 32.1
Oldukça 66 43.7 253 43.8
Tam 21 13.2 60 10.5
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.60 3.51 
Standart Sapma 0.858 0.880 
 
Xy - Xö = 0,10       sd= 718       t= 1,165       p = 0,244 
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3.2.1.16. Modül bilgi sayfalarında yer alan sürenin uygunluğu 

 
Tablo 3.2.1.16’da Modül bilgi sayfalarında yer alan sürenin uygunluğuna ilişkin 

yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 0.6’sı Modül bilgi sayfalarında 

yer alan sürenin “Tam” uygun,%47.6’sı “Oldukça” uygun olduğunu belirtirken; 

öğretmenlerin %8.7’si “Tam”, %32’si “Oldukça” uygun olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Orta” düzeydedir. 

Grupların standart sapması Yöneticilerin 0.927, öğretmenlerin 1.012’dir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0,063) ve modül bilgi sayfalarında 

yer alan sürenin “Orta” düzeyde uygun olduğu konusunda aynı görüşü 

paylaşmaktadırlar  

 

 

Tablo 3.2.1.16: Modül bilgi sayfalarında yer alan sürenin uygunluğu 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 03 2.0 27 4.8
Az 29 19.2 115 20.2
Orta 38 25.2 194 34.3
Oldukça 72 47.6 188 32.0
Tam 10 6.0 49 8.7
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.36 3.19 
Standart Sapma 0.927 1.012 
 
Xy - Xö = 0,17       sd= 715       t= 1,865       p = 0,063 
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3.2.1.17. Modül bilgi sayfalarında yer alan amaçların anlaşılabilir ve   
ulaşılabilirliğinin uygunluğu 

 
Tablo 3.2.1.17’de Modül bilgi sayfalarında yer alan amaçların anlaşılabilir ve 

ulaşılabilirliğinin uygunluğuna ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 13.2’si Modül bilgi 

sayfalarında yer alan amaçların anlaşılabilir ve ulaşılabilirliğinin “Tam” uygun,%52.3’ü 

“Oldukça” uygun olduğunu belirtirken; öğretmenlerin %12.5’i “Tam”, %42.7’si 

“Oldukça” uygun olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça” 

düzeyindedir. Grupların standart sapması Yöneticilerin 0.834, öğretmenlerin 0.860’dır. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0,117) ve Modül bilgi sayfalarında 

yer alan amaçların anlaşılabilir ve ulaşılabilirliğinin “Oldukça” uygun olduğu 

konusunda aynı görüşü paylaştıkları görülmektedir. 

 

 

Tablo 3.2.1.17: Modül bilgi sayfalarında yer alan amaçların anlaşılabilir ve 
ulaşılabilirliğinin uygunluğu 

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 01 0.7 06 1.1
Az 13 8.6 51 9.0
Orta 38 25.2 198 34.7
Oldukça 79 52.3 247 42.7
Tam 21 13.2 71 12.5
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.69 3.57 
Standart Sapma 0.834 0.860 
 
Xy - Xö = 0,12       sd= 718       t= 1,571       p = 0,117 
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3.2.1.18. Modül bilgi sayfalarında yer alan içeriğin amaçlara uygunluğu 

 
Tablo 3.2.1.18’de Modül bilgi sayfalarında yer alan içeriğin amaçlara 

uygunluğuna ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 10.5’i Modül bilgi sayfalarında 

yer alan içeriğin amaçlara “Tam” uygun,%47.7’si “Oldukça” uygun olduğunu 

belirtirken; öğretmenlerin %11.5’i “Tam”, %42.7’si “Oldukça” uygun olduğunu ifade 

etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça” 

düzeyindedir. Grupların standart sapması Yöneticilerin 0.801, öğretmenlerin 1.115’dir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0,899) ve Modül bilgi sayfalarında 

yer alan içeriğin amaçlara “Oldukça” uygun olduğu konusunda aynı görüşü 

paylaştıkları görülmektedir. 

 

 

Tablo 3.2.1.18: Modül bilgi sayfalarında yer alan içeriğin amaçlara uygunluğu 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 00 00 06 1.1
Az 14 9.3 47 8.3
Orta 49 32.5 206 36.4
Oldukça 72 47.7 249 42.7
Tam 17 10.5 65 11.5
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.60 3.58 
Standart Sapma 0.801 1.115 
 
Xy - Xö = 0,02       sd= 716       t= 0,127       p = 0,899 
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3.2.1.19. Modüllerin kendi içlerinde bir bütünlük arz etmeleri ve tek başlarına 

kullanılabilirlikleri  

Tablo 3.2.1.19’da Modüllerin kendi içlerinde bir bütünlük arz etmeleri ve tek 

başlarına kullanılabilirliklerine yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 11.3’ü Modüllerin kendi 

içlerinde bir bütünlük arz etmeleri ve tek başlarına “Tam” kullanılabilir,%43.7’si 

“Oldukça” kullanılabilir olduğunu belirtirken; öğretmenlerin %16.3’ü “Tam”, %43.7’si 

“Oldukça” kullanılabilir olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça” 

düzeyindedir. Grupların standart sapması Yöneticilerin 0.923, öğretmenlerin 0.963’dür. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0,183) ve Modüllerin kendi içlerinde 

bir bütünlük arz etmeleri ve tek başlarına “Oldukça” kullanılabilir olduğu konusunda 

aynı görüşü paylaştıkları görülmektedir. 

 

 

Tablo 3.2.1.19: Modüllerin kendi içlerinde bir bütünlük arz etmeleri ve tek 
başlarına kullanılabilirlikleri  

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 02 1.3 15 2.6
Az 22 14.6 58 10.2
Orta 45 29.1 157 27.2
Oldukça 66 43.7 251 43.7
Tam 17 11.3 92 16.3
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.51 3.61 
Standart Sapma 0.923 0.963 
 
Xy - Xö = -0,12       sd= 716       t= -1,334       p = 0,183 
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3.2.1.20. Modül maliyetlerinin uygunluğu 

Tablo 3.2.1.20’de Modül maliyetlerinin uygunluğuna yönelik yönetici ve 

öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 14.3’ü Modül maliyetlerinin 

“Tam” uygun,%42.8’i “Oldukça” uygun olduğunu belirtirken; öğretmenlerin %15’i 

“Tam”, %36.1’i “Oldukça” uygun olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça”, Öğretmen görüşlerinin 

aritmetik ortalaması “Orta” düzeyindedir. Grupların standart sapması Yöneticilerin 

0.959, öğretmenlerin 1.065’dir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0,181) görülmektedir. 

 

 

 

Tablo 3.2.1.20:Modül maliyetlerinin uygunluğu 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 04 2.7 31 5.5
Az 16 10.9 72 12.9
Orta 46 29.3 178 30.5
Oldukça 65 42.8 205 36.1
Tam 21 14.3 87 15.0
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.55 3.42 
Standart Sapma 0.959 1.065 
 
Xy - Xö = 0,13       sd= 705       t= 1,339       p = 0,181 
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3.2.1.21. Modüllerin İş piyasasının ihtiyaçlarına uygunluğu 

 
Tablo 3.2.1.21’de Modüllerin İş piyasasının ihtiyaçlarına uygunluğunun 

değerlendirilmesine yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 6’sı Modüllerin İş piyasasının 

ihtiyaçlarına “Tam” uygun,%40.7’si “Oldukça” uygun olduğunu belirtirken; 

öğretmenlerin %9.5’i “Tam”, %30.9’u “Oldukça” uygun olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Orta” düzeyindedir. 

Grupların standart sapması Yöneticilerin 0.945, öğretmenlerin 0.971’dir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0,444) ve Modüllerin İş piyasasının 

ihtiyaçlarına “Orta” derecede uygun olduğu konusunda aynı görüşü paylaştıkları 

görülmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.21:Modüllerin İş piyasasının ihtiyaçlarına uygunluğu 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 07 4.7 20 3.5
Az 21 14.0 99 17.5
Orta 52 34.6 222 38.6
Oldukça 63 40.7 178 30.9
Tam 09 6.0 54 9.5
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.29 3.25 
Standart Sapma 0.945 0.971 
 
Xy - Xö = 0,04       sd= 715       t= 0,790       p = 0,444 
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3.2.1.22. Modüllerin uygun insan kaynaklarının oluşturulmasına uygunluğu 

 
Tablo 3.2.1.22’de Modüllerin uygun insan kaynaklarının oluşturulmasına 

yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 8’i Modüllerin uygun insan 

kaynaklarının oluşturulmasına “Tam” uygun,%43.3’ü “Oldukça” uygun olduğunu 

belirtirken; öğretmenlerin %10.2’si “Tam”, %31.6’sı “Oldukça” uygun olduğunu ifade 

etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Orta” düzeyindedir. 

Grupların standart sapması Yöneticilerin 0.964, öğretmenlerin 0.947’dir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0,631) ve Modüllerin uygun insan 

kaynaklarının oluşturulmasına “Orta” derecede uygun olduğu konusunda aynı görüşü 

paylaştıkları görülmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.22: Modüllerin uygun insan kaynaklarının oluşturulmasına uygunluğu 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 05 3.3 19 3.4
Az 25 16.7 77 13.6
Orta 45 28.7 237 41.2
Oldukça 65 43.3 182 31.6
Tam 12 8.0 58 10.2
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.36 3.32 
Standart Sapma 0.964 0.947 
 
Xy - Xö = 0,04       sd= 714       t= 0,481       p = 0,631 
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3.2.1.23. Programın esnekliği 

 
Tablo 3.2.1.23’de Programın esnekliğine yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri 

yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 11.9’u Programın esnekliğini 

“Tam” uygun,%46.4’ü “Oldukça” uygun olduğunu belirtirken; öğretmenlerin %11.2’si 

“Tam”, %36.7’si “Oldukça” uygun olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça”, öğretmen görüşlerinin 

aritmetik ortalaması “Orta” düzeyindedir. Grupların standart sapması Yöneticilerin 

0.891, öğretmenlerin 0.903’dür. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0,120) görülmektedir. 

 

 

 

Tablo 3.2.1.23: Programın esnekliği  
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 02 1.3 09 1.6
Az 17 11.3 70 12.4
Orta 44 29.1 220 38.1
Oldukça 71 46.4 211 36.7
Tam 18 11.9 63 11.2
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.56 3.43 
Standart Sapma 0.891 0.903 
 
Xy - Xö = 0,13       sd= 713       t= 1,558       p = 0,120 
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3.2.1.24. Programın yatay ve dikey geçişlere uygunluğu 

 
Tablo 3.2.1.24’de programın yatay ve dikey geçişlere uygunluğuna yönelik 

yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 12’si programın yatay ve dikey 

geçişlere “Tam” uygun,% 49,3’ü “Oldukça” uygun olduğunu belirtirken; öğretmenlerin 

%13.4’ü “Tam”, %32.8’i “Oldukça” yeterli olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici görüşlerinin aritmetik ortalaması 3.63 ile “Oldukça”, öğretmen 

görüşlerinin aritmetik ortalaması 3.37 ile “Orta” düzeydedir. Grupların standart 

sapması yöneticilerin 0.856, öğretmenlerin 1.022’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olduğu (p=0.002) gözlenmektedir. 

 

Yöneticiler programın yatay ve dikey geçişlere “Oldukça” uygun olduğunu 

söylerken, öğretmenler “Orta” derecede uygun bulmuşlardır.  

 

Tablo 3.2.1.24: Programın yatay ve dikey geçişlere uygunluğu 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç  03 2.0 28 5.0
Az 10 6.7 68 12.1
Orta 47 30.0 212 36.7
Oldukça 74 49.3 190 32.8
Tam 18 12.0 75 13.4
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.63 3.37 
Standart Sapma 0.856 1.022 
 
Xy - Xö = 0,26       sd= 709       t= 2,774       p = 0,002* 
*P < 0.05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 
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3.2.1.25. Öğretimde bilgi işlem teknolojilerinin ve bireysel öğretim yöntemlerinin 
kullanılması 

Tablo 3.2.1.25’te öğretimde bilgi işlem teknolojilerinin ve bireysel öğretim 
yöntemlerinin kullanılmasına yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 13.2’si öğretimde bilgi işlem 

teknolojilerinin ve bireysel öğretim yöntemlerinin “Tam” kullanıldığını,% 46.4’ü 

“Oldukça” kullanıldığını belirtirken; öğretmenlerin %12.7’si “Tam”, %40.3’ü 

“Oldukça” kullanıldığını ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici görüşlerinin aritmetik ortalaması 3.66 ile “Oldukça”, öğretmen 

görüşlerinin aritmetik ortalaması 3.49 ile “Orta” düzeydedir. Grupların standart 

sapması yöneticilerin 0.800, öğretmenlerin 0.915’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olduğu (p=0.047) gözlenmektedir.Yöneticiler 

öğretimde bilgi işlem teknolojilerinin ve bireysel öğretim yöntemlerinin “Oldukça” 

kullanıldığını söylerken, öğretmenler “Orta” derecede kullanıldığını söylemişlerdir. 

Yöneticiler ile öğretmenler arasındaki görüş farkı, yöneticilerin eleştiri alma 

kaygılarından kaynaklanıyor olabilir. 

 

Tablo 3.2.1.25: Öğretimde bilgi işlem teknolojilerinin ve bireysel öğretim 
yöntemlerinin kullanılması 

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 00 00 08 1.4
Az 11 7.3 70 12.3
Orta 50 33.1 192 33.3
Oldukça 71 46.4 231 40.3
Tam 20 13.2 72 12.7
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.66 3.49 
Standart Sapma 0.800 0.915 
 
Xy - Xö = 0,17       sd= 716       t= 1,851       p = 0,047* 
*P < 0.05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 
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3.2.1.26. Mesleki eğitim programlarının yerel ihtiyaçlara cevap verebilecek bir 
yapıya sahip olması 

Tablo 3.2.1.26’da mesleki eğitim programlarının yerel ihtiyaçlara cevap 

verebilecek bir yapıya sahip olmasına  yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer 

almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 7.9’u mesleki eğitim 

programlarının yerel ihtiyaçlara “Tam” cevap verebilecek bir yapıya sahip 

olduğu,%45.7’si “Oldukça” sahip olduğunu belirtirken; öğretmenlerin %10.8’i “Tam”, 

%33.5’i “Oldukça” sahip olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Orta” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.919, öğretmenlerin 1.952’dir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0,963) ve mesleki eğitim 

programlarının yerel ihtiyaçlara “Orta” düzeyde cevap verebilecek bir yapıya sahip 

olduğu konusunda aynı görüşü paylaştıkları görülmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.26: Mesleki eğitim programlarının yerel ihtiyaçlara cevap verebilecek 
bir yapıya sahip olması 

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 03 2.0 13 2.3
Az 25 15.9 85 15.0
Orta 43 28.5 221 38.4
Oldukça 69 45.7 193 33.5
Tam 12 7.9 61 10.8
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.42 3.42 
Standart Sapma 0.919 1.952 
 
Xy - Xö = 0,00       sd= 714       t= -0,046       p = 0,963 
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3.2.1.27. Öğrencilerin program sonunda kazanacakları yeterliliklerin açık seçik 
belirtilmesi 

Tablo 3.2.1.27’de öğrencilerin program sonunda kazanacakları yeterliliklerin 
açık seçik belirtilmesine yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 17.9’u öğrencilerin program 

sonunda kazanacakları yeterliliklerin “Tam” anlaşılır bir şekilde belirtildiğini,%51.7’si 

“Oldukça” anlaşılır bir şekilde belirtildiğini söylerken; öğretmenlerin %15.5’i “Tam”, 

%52.5’i “Oldukça” anlaşılır bir şekilde belirtildiğini ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça” 

düzeyindedir. Grupların standart sapması yöneticilerin 0.806, öğretmenlerin 0.815’dir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0,480) ve öğrencilerin program 

sonunda kazanacakları yeterliliklerin “Oldukça” düzeyde anlaşılır bir şekilde 

belirtildiği konusunda aynı görüşü paylaştıkları görülmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.27: Öğrencilerin program sonunda kazanacakları yeterliliklerin açık 
seçik belirtilmesi 

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 00 00 03 0.5
Az 10 6.6 39 6.9
Orta 36 23.8 140 24.6
Oldukça 79 51.7 304 52.5
Tam 27 17.9 88 15.5
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.81 3.76 
Standart Sapma 0.806 0.815 
 
Xy - Xö = 0,05       sd= 717       t= -0,707       p = 0,480 
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3.2.1.28. Öğrencilerin giriş koşulları, eğitim öğretim durum ve ortamları hakkında 
yeterli bilgilendirme  

 

Tablo 3.2.1.28’de öğrencilerin giriş koşulları, eğitim öğretim durum ve ortamları 
hakkında yeterli bilgilendirmeye yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 12.6’sı öğrencilerin giriş 

koşulları, eğitim öğretim durum ve ortamları hakkında “Tam” bilgilendirme 

yapıldığını,%51.7’si “Oldukça” bilgilendirme yapıldığını söylerken; öğretmenlerin 

%12.6’sı “Tam”, %46.3’ü “Oldukça” bilgilendirme yapıldığını ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça” 

düzeyindedir. Grupların standart sapması yöneticilerin 0.829, öğretmenlerin 1.911’dir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0,924) ve öğrencilerin giriş koşulları, 

eğitim öğretim durum ve ortamları hakkında “Oldukça” bilgilendirme yapıldığı 

konusunda aynı görüşü paylaştıkları görülmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.28: Öğrencilerin giriş koşulları, eğitim öğretim durum ve ortamları 
hakkında yeterli bilgilendirme  

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 02 1.3 05 0.9
Az 10 6.6 61 10.8
Orta 42 27.8 166 29.4
Oldukça 79 51.7 270 46.3
Tam 19 12.6 71 12.6
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.68 3.66 
Standart Sapma 0.829 1.911 
 
Xy - Xö = 0,02       sd= 714       t= 0,096       p = 0,924 
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3.2.1.29. Öğretmenlerin kullanacakları ölçme ve değerlendirme araçları ile eğitimde 
uygulayacakları yöntem ve teknikler konusunda mevzuata uygun açıklamalar yer alma 
yeterliği 

Tablo 3.2.1.29’da ölçme ve değerlendirme araçları ile eğitimde uygulayacak 
yöntem ve teknikler konusunda mevzuata uygun açıklamalar yer alma yeterliği yönelik 
yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 13.2’si ölçme ve değerlendirme 

araçları ile eğitimde uygulayacak yöntem ve teknikler konusunda mevzuata uygun 

“Tam” açıklama yapıldığını,%53’ü “Oldukça” yeterli açıklama yapıldığını söylerken; 

öğretmenlerin %11.3’ü “Tam”, %46.5’i “Oldukça” yeterli açıklama yapıldığını ifade 

etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça” 

düzeyindedir. Grupların standart sapması yöneticilerin 0.868, öğretmenlerin 0.890’dır. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0,110) ve ölçme ve değerlendirme 

araçları ile eğitimde uygulayacak yöntem ve teknikler konusunda mevzuata uygun 

“Oldukça” yeterli açıklama yapıldığı konusunda aynı görüşü paylaştıkları 

görülmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.29: Öğretmenlerin kullanacakları ölçme ve değerlendirme araçları ile 
eğitimde uygulayacakları yöntem ve teknikler konusunda mevzuata uygun açıklamalar 
yer alma yeterliği 

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 02 1.3 08 1.4
Az 14 9.3 66 11.6
Orta 35 23.2 166 29.2
Oldukça 81 53.0 269 46.5
Tam 20 13.2 64 11.3
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.68 3.55 
Standart Sapma 0.868 0.890 
 
Xy - Xö = 0,13       sd= 717       t= 1,600       p = 0,110 



 49

3.2.1.30. İş piyasasının istihdam edeceği bireylerin yeterliliklerini kazandıracak derslerin 
yer alması 

Tablo 3.2.1.30’da iş piyasasının istihdam edeceği bireylerin yeterliliklerini 

kazandıracak derslerin yer almasına yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer 

almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 12.6’sı iş piyasasının istihdam 

edeceği bireylerin yeterliliklerini kazandıracak derslerin “Tam” olarak yer 

aldığını,%41.4’ü “Oldukça” yer aldığını söylerken; öğretmenlerin %9.9’u “Tam”, 

%34.9’u “Oldukça” yer aldığını ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça”, öğretmen görüşlerinin 

aritmetik ortalaması “Orta” düzeydedir. Grupların standart sapması yöneticilerin 3.495, 

öğretmenlerin 0.924’dür. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir fark olduğu (p=0,009) gözlenmektedir. 

Yöneticiler iş piyasasının istihdam edeceği bireylerin yeterliliklerini kazandıracak 

derslerin “Oldukça” yer aldığını söylerken, öğretmenler “Orta” derecede yer aldığını 

söylemişlerdir. Öğretmenler sanayi kontrolü dersi sebebi ile sektörle iç içe 

olduklarından dolayı daha isabetli görüş bildirebilirler. 

Tablo 3.2.1.30: İş piyasasının istihdam edeceği bireylerin yeterliliklerini kazandıracak 
derslerin yer alması 

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 02 1.3 16 2.8
Az 18 11.9 72 12.7
Orta 50 32.8 231 39.7
Oldukça 63 41.4 198 34.9
Tam 19 12.6 56 9.9
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.79 3.36 
Standart Sapma 3.495 0.924 
 
Xy - Xö = 0,43       sd= 716       t= 2,619       p = 0,009* 
*P < 0.05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 
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3.2.1.31. Modül tanımının modülün içeriğini yansıtacak biçimde ifade edilmesi 

Tablo 3.2.1.31’de modül tanımının modülün içeriğini yansıtacak biçimde ifade 

edilmesine yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 19.2’si modül tanımının 

modülün içeriğini “Tam” yansıtacak biçimde ifade edildiğini,%54.3’ü “Oldukça” 

yansıtacak biçimde ifade edildiğini söylerken; öğretmenlerin %16.9’u 

“Tam”,%51.6’sı“Oldukça” yansıtacak biçimde ifade edildiğini belirtmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmenler görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça” 

düzeyindedir. Grupların standart sapması yöneticilerin 0.789, öğretmenlerin 0.798’dir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0,280) ve modül tanımının modülün 

içeriğini “Oldukça” yansıtacak biçimde ifade edildiği konusunda aynı görüşü 

paylaştıkları görülmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.31: Modül tanımının modülün içeriğini yansıtacak biçimde ifade 
edilmesi 

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 00 00 00 00
Az 09 6.0 37 6.5
Orta 31 20.5 142 25.0
Oldukça 82 54.3 298 51.6
Tam 30 19.2 96 16.9
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.87 3.79 
Standart Sapma 0.789 0.798 
 
Xy - Xö = 0,08       sd= 717       t= 1,082       p = 0,280 
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3.2.1.32. Tanım kısmının kolay anlaşılır bir biçimde ifade edilmesi 

Tablo 3.2.1.32’de tanım kısmının kolay anlaşılır bir biçimde ifade edilmesine yönelik 
yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 20.5’i tanım kısmının “Oldukça” 

kolay anlaşılır bir biçimde ifade edildiğini,%49.1’i “Orta” seviyede anlaşılır bir biçimde 

ifade edildiğini söylerken; öğretmenlerin %16.8’i “Oldukça”,%49.3’ü “Orta” seviyede 

anlaşılır bir biçimde ifade edildiğini belirtmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmenler görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça” 

düzeyindedir. Grupların standart sapması yöneticilerin 0.828, öğretmenlerin 0.838’dir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0,241) ve tanım kısmının “Oldukça” 

kolay anlaşılır bir biçimde ifade edildiği konusunda aynı görüşü paylaştıkları 

görülmektedir. 

 

 

Tablo 3.2.1.32: Tanım kısmının kolay anlaşılır bir biçimde ifade edilmesi 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 00 00 03 0.5
Az 10 6.6 41 7.2
Orta 36 23.8 149 26.2
Oldukça 75 49.1 285 49.3
Tam 31 20.5 95 16.8
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.83 3.74 
Standart Sapma 0.828 0.838 
 
Xy - Xö = 0,09       sd= 717       t= 1,172       p = 0,241 
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3.2.1.33. Kazandırılacak davranışlar için sürenin yeterliği 

Tablo 3.2.1.33’de kazandırılacak davranışlar için sürenin yeterliğine yönelik 

yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 15.2’si kazandırılacak 

davranışlar için sürenin “Oldukça” yeterli, %40.4’ü “Orta” seviyede yeterli olduğunu 

söylerken; öğretmenlerin %10.4’ü “Oldukça”, %35.2’si “Orta” seviyede yeterli 

olduğunu belirtmişlerdir.  

 

Yönetici görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça”, öğretmen görüşlerinin 

aritmetik ortalaması “Orta” düzeyindedir. Grupların standart sapması yöneticilerin 

0.985, öğretmenlerin 1.083’dür. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olduğu (p=0,002) gözlenmektedir. Yöneticiler 

kazandırılacak davranışlar için sürenin “Oldukça” yeterli olduğunu söylerken, 

öğretmenler “Orta” derecede yeterli olduğunu söylemişlerdir. Bu görüş farkı, 

yöneticilerin uygulamanın içinde olmayışlarından kaynaklanabilir. 

 

 

Tablo 3.2.1.33: Kazandırılacak davranışlar için sürenin yeterliği 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 04 2.6 37 6.5
Az 19 12.6 111 19.6
Orta 45 29.2 167 28.3
Oldukça 61 40.4 199 35.2
Tam 23 15.2 59 10.4
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.53 3.23 
Standart Sapma 0.985 1.083 
 
Xy - Xö = 0,30       sd= 715       t= 3,044       p = 0,002* 
*P < 0.05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 
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3.2.1.34. Yeterliğin açık ve anlaşılır bir biçimde ifade edilmesi 

Tablo 3.2.1.34’te yeterliğin açık ve anlaşılır bir biçimde ifade edilmesine yönelik 

yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 12.5’i yeterliğin “Tam” açık ve 

anlaşılır bir biçimde ifade edildiğini,% 57.9’u “Oldukça” açık ve anlaşılır bir biçimde 

ifade edildiğini belirtirken; öğretmenlerin %13.4’ü “Tam”, %49.2’si “Oldukça” açık ve 

anlaşılır bir biçimde ifade edildiğini ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.730, öğretmenlerin 0.802’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.192) gözlenmektedir. 

 

 

Tablo 3.2.1.34: Yeterliğin açık ve anlaşılır bir biçimde ifade edilmesi 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

     
Hiç 00 00 04 0.7
Az 08 5.3 33 5.8
Orta 37   24.3 175 30.9
Oldukça 88            57.9 285 49.2
Tam 19 12.5 76 13.4
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.78 3.69 
Standart Sapma 0.730 0.802 
 
Xy - Xö = 0,09       sd= 716       t= 1,238       p = 0,192 
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3.2.1.35. Genel amaç ve amaçların anlaşılır ve ulaşılabilir olması 

 

Tablo 3.2.1.31’de genel amaç ve amaçların anlaşılır ve ulaşılabilir olmasına 

yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 13.2’si genel amaç ve 

amaçların “Tam” anlaşılır ve ulaşılabilir,%53.9’u “Oldukça” anlaşılır ve ulaşılabilir 

olduğunu söylerken; öğretmenlerin %14.5’i “Tam”,%47.4’ü“Oldukça” anlaşılır ve 

ulaşılabilir olduğunu belirtmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmenler görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça” 

düzeyindedir. Grupların standart sapması yöneticilerin 3.273, öğretmenlerin 0.827’dir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olduğu (p=0,038) gözlenmektedir. Bu görüş farkı, 

yöneticilerin uygulamanın içinde olmayışları ve derslere bizzat girmemelerinden 

kaynaklanabilir. 

 

 

Tablo 3.2.1.35: Genel amaç ve amaçların anlaşılır ve ulaşılabilir olması 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 00 00 4 0.7
Az 09 5.9 38 6.7
Orta 41 27.0 174 30.7
Oldukça 81 53.9 275 47.4
Tam 20 13.2 82 14.5
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 4.00 3.68 
Standart Sapma 3.273 0.827 
 
Xy - Xö = 0,32       sd= 716       t= 2,080       p = 0,038* 
*P < 0.05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 



 55

 

3.2.1.36. Ortam ve donanımın yeterliği 

 

Tablo 3.2.1.36’da ortam ve donanımın yeterliğine yönelik yönetici ve öğretmen 

görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 9.9’u ortam ve donanımın 

“Tam” yeterli olduğunu,% 42.1’i “Oldukça” yeterli olduğunu belirtirken; öğretmenlerin 

%8.1’i “Tam”, %33.2’si “Oldukça” açık ve anlaşılır bir biçimde ifade edildiğini ifade 

etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Orta” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.884, öğretmenlerin 1.040’dır.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olduğu (p=0.000) gözlenmektedir. Yöneticiler 

donanım açısından yetersiz görünmemek ve eleştiri almamak için bu şekilde olumlu 

görüş bildirmiş olabilirler. 

 

 

Tablo 3.2.1.36: Ortam ve donanımın yeterliği 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 3 2.0 35 6.2
Az 16 10.5 116 20.4
Orta 54 35.5 182 32.1
Oldukça 64 42.1 194 33.2
Tam 15 9.9 46 8.1
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.47 3.17 
Standart Sapma 0.884 1.040 
 
Xy - Xö = 0,30       sd= 717       t= 3,340       p = 0,000* 
*P < 0.05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 
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3.2.1.37. Ölçme Değerlendirme kısmının ölçme değerlendirme faaliyetleri 
hakkında yeterince ve açık bilgiler içermesi 

Tablo 3.2.1.37’de ölçme değerlendirme kısmının ölçme değerlendirme 

faaliyetleri hakkında yeterince ve açık bilgiler içermesine yönelik yönetici ve öğretmen 

görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 9.9’u ölçme değerlendirme 

kısmının ölçme değerlendirme faaliyetleri hakkında “Tam” açık bilgiler içerdiğini,% 

56.5’i “Oldukça” açık bilgiler içerdiğini belirtirken; öğretmenlerin %11.1’i “Tam”, 

%45’i “Oldukça” açık bilgiler içerdiğini ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.777, öğretmenlerin 0.835’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.152) gözlenmektedir. 

 

 

Tablo 3.2.1.37: Ölçme Değerlendirme kısmının ölçme değerlendirme faaliyetleri 
hakkında yeterince ve açık bilgiler içermesi 

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 01 0.7 7 1.2
Az 11 7.2 44 7.8
Orta 39 25.7 198 34.9
Oldukça 88 56.5 261 45.0
Tam 15 9.9 63 11.1
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.68 3.57 
Standart Sapma 0.777 0.835 
 
Xy - Xö = 0,11       sd= 717       t= 1,435       p = 0,152 
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3.2.1.38. Giriş bölümünün kazandırılacak yeterlik hakkında bilgi içerme yeterliği 

 

Tablo 3.2.1.38’de giriş bölümünün kazandırılacak yeterlik hakkında bilgi içerme 

yeterliğine yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 18.4’ü giriş bölümünün 

kazandırılacak yeterlik hakkında “Tam” bilgi içerdiğini,% 49.3’ü “Oldukça” bilgi 

içerdiğini belirtirken; öğretmenlerin %18.5’i “Tam”, %50.5’i “Oldukça” bilgi içerdiğini 

ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.817, öğretmenlerin 0.802’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.762) ve giriş bölümünün 

kazandırılacak yeterlik hakkında “Oldukça” bilgi içerdiği konusunda aynı görüşü 

paylaştıkları görülmektedir. 

 

 

Tablo 3.2.1.38: Giriş bölümünün kazandırılacak yeterlik hakkında bilgi içerme 
yeterliği 

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
     

Hiç 00 00 03 0.5
Az 10 6.6 26 4.6
Orta 39 25.7 153 25.9
Oldukça 75 49.3 286 50.5
Tam 28 18.4 105 18.5
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.80 3.82 
Standart Sapma 0.817 0.802 
 
Xy - Xö = 0,02       sd= 717       t= -0,303       p = 0,762 
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3.2.1.39. Giriş bölümünün öğrenci motivasyonunu sağlama yeterliği 

Tablo 3.2.1.39’da giriş bölümünün öğrenci motivasyonunu sağlama yeterliğine 

yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 15.1’i giriş bölümünün 

“Oldukça” düzeyinde öğrenci motivasyonunu sağladığını, %40.8’i “Orta” derecede 

öğrenci motivasyonunu sağladığını söylerken; öğretmenlerin %12.6’sı “Oldukça”, 

%34’ü “Orta” derecede öğrenci motivasyonunu sağladığını  belirtmiştir.  

 

Yönetici görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça”,öğretmen görüşlerinin 

aritmetik ortalaması “Orta” düzeyindedir. Grupların standart sapması yöneticilerin 

0.835, öğretmenlerin 0.934’dür. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olduğu (p=0,012) gözlenmektedir.  

 

Yöneticiler giriş bölümünün “Oldukça” öğrenci motivasyonunu sağladığını 

söylerken, öğretmenler “Orta” derecede öğrenci motivasyonunu sağladığını 

söylemişlerdir. Bu görüş farkı, yöneticilerin uygulamanın içinde olmayışları ve derslere 

bizzat girmemelerinden kaynaklanıyor olabilir. 

 

Tablo 3.2.1.39: Giriş bölümünün öğrenci motivasyonunu sağlama yeterliği 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 00 00 9 1.6
Az 12 7.9 79 14.0
Orta 55 36.2 217 37.8
Oldukça 62 40.8 197 34.0
Tam 23 15.1 71 12.6
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.63 3.42 
Standart Sapma 0.835 0.934 
 
Xy - Xö = 0,21       sd= 714       t= 2,530       p = 0,012* 
*P < 0.05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 
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3.2.1.40. Öğrenme faaliyetleri bölümündeki amaç cümlesinin (öğrenciye 
hitaben) ifade edilme yeterliği 

 

Tablo 3.2.1.40’da öğrenme faaliyetleri bölümündeki amaç cümlesinin ifade 
edilme yeterliğine yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer 
almaktadır. 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 19.7’si öğrenme faaliyetleri 

bölümündeki amaç cümlesinin “Tam” açık ifade edildiğini,% 54.6’sı “Oldukça” açık 

ifade edildiğini belirtirken; öğretmenlerin %20.7’si “Tam”, %48.8’i “Oldukça” açık 

ifade edildiğini belirtmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.714, öğretmenlerin 0.840’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.199) ve öğrenme faaliyetleri 

bölümündeki amaç cümlesinin “Oldukça” açık ifade edildiği konusunda aynı görüşü 

paylaştıkları gözlenmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.40: Öğrenme Faaliyetleri Bölümündeki Amaç cümlesinin (öğrenciye 
hitaben) ifade edilme yeterliği 

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 00 00 04 0.7
Az 03 2.0 31 5.5
Orta 36 23.7 145 24.3
Oldukça 83 54.6 276 48.8
Tam 30 19.7 117 20.7
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.92 3.83 
Standart Sapma 0.714 0.840 
 
Xy - Xö = 0,09       sd= 715       t= 1,173       p = 0,199 
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3.2.1.41. Araştırma bölümündeki görev ve öneri ifadelerinin yeterliği 

 

Tablo 3.2.1.41’de araştırma bölümündeki görev ve öneri ifadelerinin yeterliğine 

yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 13.8’i araştırma bölümündeki 

görev ve öneri ifadelerinin “Tam” yeterli,% 53.9’u “Oldukça” yeterli olduğunu 

belirtirken; öğretmenlerin %13.5’i “Tam”, %42.1’i “Oldukça” yeterli olduğunu ifade 

etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça” 

seviyesindedir. Grupların standart sapması yöneticilerin 0.803, öğretmenlerin 0.906’dır.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olduğu (p=0.018) gözlenmektedir. Öğretmenler 

uygulamanın içinde olduklarından daha isabetli görüş bildirmiş olabilirler. 

 

 

Tablo 3.2.1.41: Araştırma bölümündeki görev ve öneri ifadelerinin yeterliği 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 01 0.7 10 1.8
Az 10 6.6 55 9.7
Orta 38 25.0 195 32.9
Oldukça 82 53.9 237 42.1
Tam 21 13.8 76 13.5
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.74 3.56 
Standart Sapma 0.803 0.906 
 
Xy - Xö = 0,18       sd= 713       t= 2,214       p = 0,018* 
*P < 0.05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 
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3.2.1.42. Bilgi sayfalarının amaç cümlesinde yer alan bilgi beceri ve tavırları 
kazandırma yeterliği 

Tablo 3.2.1.42’de Bilgi sayfalarının amaç cümlesinde yer alan bilgi beceri ve 

tavırları kazandırma yeterliğine yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 17.8’i bilgi sayfalarının amaç 

cümlesinde yer alan bilgi beceri ve tavırları kazandırmada “Tam” yeterli,% 41.4’ü 

“Oldukça” yeterli olduğunu belirtirken; öğretmenlerin %11.8’i “Tam”, %41.3’ü 

“Oldukça” yeterli olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça”,öğretmen görüşlerinin 

aritmetik ortalaması “Orta”  seviyesindedir. Grupların standart sapması yöneticilerin 

0.854, öğretmenlerin 0.872’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olduğu (p=0.014) gözlenmektedir. 

Yöneticiler bilgi sayfalarının amaç cümlesinde yer alan bilgi beceri ve tavırları 

kazandırmada “Oldukça” yeterli olduğunu söylerken, öğretmenler “Orta” derecede 

yeterli olduğunu söylemişlerdir.  Bu görüş farkı, yöneticilerin uygulamanın içinde 

olmayışları ve derslere bizzat girmemelerinden kaynaklanıyor olabilir. 

Tablo 3.2.1.42: Bilgi Sayfalarının amaç cümlesinde yer alan bilgi beceri ve tavırları 
kazandırma yeterliği  

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 01 0.7 10 1.8
Az 09 5.9 54 9.5
Orta 52 34.2 204 35.6
Oldukça 63 41.4 237 41.3
Tam 27 17.8 68 11.8
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.70 3.49 
Standart Sapma 0.854 0.872 
 
Xy - Xö = 0,21       sd= 715       t= 2,476       p = 0,014* 
*P < 0.05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 
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3.2.1.43. Öğrenme faaliyetleri bölümünün resim, grafik şekil ve sembollerle 
desteklenme yeterliği 

 

Tablo 3.2.1.43’de Öğrenme faaliyetleri bölümünün resim, grafik şekil ve 

sembollerle desteklenme yeterliğine yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer 

almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 21.7’si Öğrenme faaliyetleri 

bölümünün resim, grafik şekil ve sembollerle “Tam” desteklendiğini,% 40.1’i 

“Oldukça” desteklendiğini belirtirken; öğretmenlerin %13.8’i “Tam”, %46.1’i 

“Oldukça” desteklendiğini belirtmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.910, öğretmenlerin 0.908’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.083) ve öğrenme faaliyetleri 

bölümünün resim, grafik şekil ve sembollerle “Oldukça” desteklendiği konusunda aynı 

görüşü paylaştıkları gözlenmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.43: Öğrenme Faaliyetleri Bölümünün resim, grafik şekil ve sembollerle 
desteklenme yeterliği 

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 01 0.7 09 1.6
Az 12 7.9 60 10.6
Orta 45 29.6 165 27.9
Oldukça 61 40.1 261 46.1
Tam 33 21.7 78 13.8
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.74 3.60 
Standart Sapma 0.910 0.908 
 
Xy - Xö = 0,14       sd= 716       t= 1,741       p = 0,083 
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3.2.1.44. Öğrencilerin ilgili kaynak kitap, kişi ya da kuruluşlara yönlendirilmesi 
 

Tablo 3.2.1.44’de öğrencilerin ilgili kaynak kitap, kişi ya da kuruluşlara 
yönlendirilmesine yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 14.5’i öğrencilerin ilgili kaynak 

kitap, kişi ya da kuruluşlara “Tam” yönlendirildiği,% 46’sı “Oldukça” yönlendirildiği 

belirtirken; öğretmenlerin %10.6’sı “Tam”, %33.8’i “Oldukça” yönlendirildiğini ifade 

etmişlerdir.  

 

Yönetici görüşlerinin aritmetik ortalaması 3.64 ile “Oldukça”, öğretmen 

görüşlerinin aritmetik ortalaması 3.31 ile “Orta” düzeydedir. Grupların standart 

sapması yöneticilerin 0.873, öğretmenlerin 0.965’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olduğu (p=0.001) gözlenmektedir. 

 

Yöneticiler öğrencilerin ilgili kaynak kitap, kişi ya da kuruluşlara “Oldukça” 

yönlendirildiğini söylerken, öğretmenler “Orta” derecede yönlendirildiğini 

söylemişlerdir.  

 

Tablo 3.2.1.44: Öğrencilerin ilgili kaynak kitap, kişi ya da kuruluşlara 
yönlendirilmesi 

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 01 0.7 22 3.9
Az 15 9.9 73 12.9
Orta 44 28.9 227 38.8
Oldukça 70 46.0 191 33.8
Tam 22 14.5 60 10.6
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.64 3.31 
Standart Sapma 0.873 0.965 
 
Xy - Xö = 0,33       sd= 715       t= 3,409       p = 0,001* 
*P < 0.05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 
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3.2.1.45. Uygulama faaliyetleri bölümünde Öğrencinin kazanacağı davranışların 
açık ifade edilmesi 

 

Tablo 3.2.1.45’de uygulama faaliyetleri bölümünde Öğrencinin kazanacağı 
davranışların açık ifade edilmesine yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer 
almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 17.8’i uygulama faaliyetleri 

bölümünde Öğrencinin kazanacağı davranışların “Tam” açık ifade edildiğini,% 53.3’ü 

“Oldukça” açık ifade edildiğini belirtirken; öğretmenlerin %13.1’i “Tam”, %50.7’si 

“Oldukça” açık ifade edildiğini belirtmişlerdir. 

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça” 

düzeyindedir. Grupların standart sapması yöneticilerin 1.653, öğretmenlerin 1.071’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olduğu (p=0.035) gözlenmektedir. Aritmetik 

ortalama ve standart sapmalara bakıldığında yöneticilerin daha üst ve olumlu seviyede 

görüş bildirdikleri görülmektedir. 

 

 

Tablo 3.2.1.45:Uygulama faaliyetleri bölümünde Öğrencinin kazanacağı 
davranışların açık ifade edilmesi 

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 00 00 04 0.7
Az 06 3.9 29 5.1
Orta 38 25.0 172 30.4
Oldukça 81 53.3 294 50.7
Tam 27 17.8 74 13.1
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.97 3.73 
Standart Sapma 1.653 1.071 
 
Xy - Xö = 0,24       sd= 715       t= 2,107       p = 0,035* 
*P < 0.05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 
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3.2.1.46. Uygulama faaliyetlerinde öğrencinin anlayacağı uygulayabileceği açık 
net öneri ve uyarılara yer verilmesi 

 

Tablo 3.2.1.46’da uygulama faaliyetlerinde öğrencinin anlayacağı 

uygulayabileceği açık net öneri ve uyarılara yer verilmesine yönelik yönetici ve 

öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 15.8’i uygulama faaliyetlerinde 

öğrencinin anlayacağı uygulayabileceği açık net öneri ve uyarılara “Tam” yer 

verildiğini,% 48.7’si “Oldukça” yer verildiğini belirtirken; öğretmenlerin %13.7’si 

“Tam”, %42.2’si “Oldukça” yer verildiğini belirtmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.772, öğretmenlerin 1.934’dür.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.647) ve uygulama faaliyetlerinde 

öğrencinin anlayacağı uygulayabileceği açık net öneri ve uyarılara “Oldukça” yer 

verildiği konusunda aynı görüşü paylaştıkları gözlenmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.46: Uygulama faaliyetlerinde öğrencinin anlayacağı uygulayabileceği 
açık net öneri ve uyarılara yer verilmesi 

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 00 00 02 0.4
Az 07 4.6 44 7.8
Orta 47 30.9 203 35.9
Oldukça 74 48.7 247 42.2
Tam 24 15.8 77 13.7
Boş-Geçersiz 00 100 00 00

Toplam 152 573 100
Aritmetik Ortalama 3.76 3.68 
Standart Sapma 0.772 1.934 
 
Xy - Xö = 0,08       sd= 712       t= 0,457       p = 0,647 
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3.2.1.47. Ölçme araçlarının kazandırılacak davranışların tamamını yoklayacak 
biçimde hazırlanması 

Tablo 3.2.1.47’de ölçme araçlarının kazandırılacak davranışların tamamını 
yoklayacak biçimde hazırlanmasına  yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer 
almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 13.2’si ölçme araçlarının 

kazandırılacak davranışların tamamını “Tam” yoklayacak biçimde hazırlandığını  ,% 

48’i “Oldukça” yoklayacak biçimde hazırlandığını  belirtirken; öğretmenlerin %11’i 

“Tam”, %39.4’ü “Oldukça” yoklayacak biçimde hazırlandığını ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici görüşlerinin aritmetik ortalaması 3.68 ile “Oldukça”, öğretmen 

görüşlerinin aritmetik ortalaması 3.49 ile “Orta” düzeydedir. Grupların standart 

sapması yöneticilerin 0.776, öğretmenlerin 0.868’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olduğu (p=0.008) gözlenmektedir. 

 

Yöneticiler ölçme araçlarının kazandırılacak davranışların tamamını “Oldukça” 

yoklayacak biçimde hazırlandığını söylerken, öğretmenler “Orta” derecede yoklayacak 

biçimde hazırlandığını söylemişlerdir.  

 

Tablo 3.2.1.47: Ölçme araçlarının kazandırılacak davranışların tamamını 
yoklayacak biçimde hazırlanması 

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 00 00 10 1.8
Az 09 5.9 49 8.7
Orta 50 32.9 221 39.1
Oldukça 73 48.0 231 39.4
Tam 20 13.2 62 11.0
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.68 3.49 
Standart Sapma 0.776 0.868 
 
Xy - Xö = 0,19       sd= 712       t= 2,488       p = 0,008* 
*P < 0.05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 
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3.2.1.48. Ölçme araçlarında öğrencileri yönlendirici açıklamalara yer verilmesi 

 

Tablo 3.2.1.48’de ölçme araçlarında öğrencileri yönlendirici açıklamalara yer 

verilmesine   yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 13.8’i ölçme araçlarında 

öğrencileri yönlendirici açıklamalara “Tam” yer verildiğini,% 52.7’si “Oldukça” yer 

verildiğini belirtirken; öğretmenlerin %11.7’si “Tam”, %44’ü “Oldukça” yer verildiğini 

ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça” 

düzeyindedir. Grupların standart sapması yöneticilerin 0.735, öğretmenlerin 0.831’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olduğu (p=0.007) gözlenmektedir. Bu görüş farkı, 

yöneticilerin uygulamanın içinde olmayışları ve derslere bizzat girmemelerinden 

kaynaklanabilir. 

 

 

 

Tablo 3.2.1.48: Ölçme araçlarında öğrencileri yönlendirici açıklamalara yer 
verilmesi 

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 00 00 5 0.9
Az 06 3.9 45 8.0
Orta 45 29.6 201 35.4
Oldukça 80 52.7 256 44.0
Tam 21 13.8 66 11.7
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.76 3.58 
Standart Sapma 0.735 0.831 
 
Xy - Xö = 0,18       sd= 716       t= 2,524       p = 0,007* 
*P < 0.05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 
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3.2.1.49. Öğrenme Faaliyetleri Bölümündeki Soruların öğrenci seviyesine 
uygunluğu 

 

Tablo 3.2.1.49’da öğrenme Faaliyetleri Bölümündeki Soruların öğrenci 

seviyesine uygunluğuna  yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 15.2’si öğrenme faaliyetleri 

bölümündeki soruların öğrenci seviyesine “Tam” uygun,% 49.1’i “Oldukça” uygun 

olduğunu belirtirken; öğretmenlerin %15.2’si “Tam”, %45’i “Oldukça” uygun olduğunu 

belirtmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.820, öğretmenlerin 0.904’dür.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.355) ve öğrenme faaliyetleri 

bölümündeki soruların öğrenci seviyesine “Oldukça” uygun olduğu konusunda aynı 

görüşü paylaştıkları gözlenmektedir. 

 

 

Tablo 3.2.1.49: Öğrenme Faaliyetleri Bölümündeki Soruların öğrenci seviyesine 
uygunluğu 

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 00 00 14 2.5
Az 12 7.9 37 6.6
Orta 42 27.8 173 30.7
Oldukça 75 49.1 263 45.0
Tam 23 15.2 86 15.2
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.72 3.64 
Standart Sapma 0.820 0.904 
 
Xy - Xö = 0,08       sd= 713       t= 0,925       p = 0,355 



 69

 

3.2.1.50. Öğrenme faaliyetleri bölümünde değerlendirme sonunda yapması 
gereken işlemlerle ilgili açıklamalara yer verilmesi 

 

Tablo 3.2.1.50’de öğrenme faaliyetleri bölümünde değerlendirme sonunda 

yapması gereken işlemlerle ilgili açıklamalara yer verilmesine  yönelik yönetici ve 

öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 13.8’i öğrenme faaliyetleri 

bölümünde değerlendirme sonunda yapması gereken işlemlerle ilgili açıklamalara 

“Tam” yer verildiğini  ,% 55.9’u “Oldukça” yer verildiğini belirtirken; öğretmenlerin 

%14.3’ü “Tam”, %50.8’i “Oldukça” yer verildiğini belirtmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.745, öğretmenlerin 1.794’dür.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.918) ve öğrenme faaliyetleri 

bölümünde değerlendirme sonunda yapması gereken işlemlerle ilgili açıklamalara 

“Oldukça” yer verildiği konusunda aynı görüşü paylaştıkları gözlenmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.50: Öğrenme Faaliyetleri Bölümünde Değerlendirme sonunda yapması 
gereken işlemlerle ilgili açıklamalara yer verilmesi 

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 00 00 4 0.7
Az 8 5.3 28 5.0
Orta 38 25.0 165 29.2
Oldukça 85 55.9 294 50.8
Tam 21 13.8 82 14.3
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.78 3.80 
Standart Sapma 0.745 1.794 
 
Xy - Xö = -0,02       sd= 715       t= -0,103       p = 0,918 
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3.2.1.51. Modül Değerlendirme Bölümünün modül ile kazandırılacak yeterliği             
( bilgi, beceri, tutumların tamamını) ölçme yeterliği 

Tablo 3.2.1.51’de modül değerlendirme bölümünün modül ile kazandırılacak 

yeterliği ( bilgi, beceri, tutumların tamamını) ölçme yeterliğine  yönelik yönetici ve 

öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 11.9’u modül değerlendirme 

bölümünün modül ile kazandırılacak yeterliği “Tam” ölçme yeterliğine sahip  ,% 51’i 

“Oldukça” ölçme yeterliğine sahip olduğunu belirtirken; öğretmenlerin %10.6’sı 

“Tam”, %40.2’si “Oldukça” ölçme yeterliğine sahip olduğunu belirtmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.769, öğretmenlerin 2.343’dür.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.547) ve modül değerlendirme 

bölümünün modül ile kazandırılacak yeterliği “Oldukça” ölçme yeterliğine sahip 

olduğu konusunda aynı görüşü paylaştıkları gözlenmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.51: Modül Değerlendirme Bölümünün modül ile kazandırılacak 
yeterliği ( bilgi, beceri, tutumların tamamını) ölçme yeterliği  

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 00 00 10 1.8
Az 11 6.6 60 10.6
Orta 46 30.5 216 36.8
Oldukça 77 51.0 227 40.2
Tam 18 11.9 60 10.6
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.68 3.57 
Standart Sapma 0.769 2.343 
 
Xy - Xö = 0,11       sd= 713       t= 0,602       p = 0,547 
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3.2.1.52. Modüler sistemde derslerin işlenişinin daha düzenli olması 

Tablo 3.2.1.52’de modüler sistemde derslerin işlenişinin daha düzenli olmasına 

yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 17’si modüler sistemde 

derslerin işlenişinin “Tam” düzenli,% 49.4’ü “Oldukça” düzenli olduğunu belirtirken; 

öğretmenlerin %12.9’u “Tam”, %44’ü “Oldukça” düzenli olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici görüşlerinin aritmetik ortalaması 3.77 ile “Oldukça”, öğretmen 

görüşlerinin aritmetik ortalaması 3.49 ile “Orta” düzeydedir. Grupların standart 

sapması yöneticilerin 1.058, öğretmenlerin 0.980’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olduğu (p=0.005) gözlenmektedir. 

 

Yöneticiler modüler sistemde derslerin işlenişinin “Oldukça” düzenli olduğunu 

söylerken, öğretmenler “Orta” derecede düzenli olduğunu söylemişlerdir. Bu görüş 

farkı, yöneticilerin uygulamanın içinde olmayışları ve derslere bizzat girmemelerinden 

kaynaklanabilir. 

 

Tablo 3.2.1.52: Modüler sistemde derslerin işlenişinin daha düzenli olması 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 2 1.3 22 3.9
Az 12 7.9 61 10.8
Orta 37 24.4 160 28.4
Oldukça 75 49.4 257 44.0
Tam 26 17.0 73 12.9
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.77 3.49 
Standart Sapma 1.058 0.980 
 
Xy - Xö = 0,28       sd= 714       t= 2,824       p = 0,005* 
*P < 0.05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 
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3.2.1.53. Modüler sistemde öğrencilerin derslere katılım oranı 

 

Tablo 3.2.1.53’de modüler sistemde öğrencilerin derslere katılım oranına 

yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 11.8’i modüler sistemde 

öğrencilerin derslere “Tam” katıldığını,% 39.5’i “Oldukça” katıldığını belirtirken; 

öğretmenlerin %10.4’ü “Tam”, %33.8’i “Oldukça” katıldığını ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici görüşlerinin aritmetik ortalaması 3.51 ile “Oldukça”, öğretmen 

görüşlerinin aritmetik ortalaması 3.29 ile “Orta” düzeydedir. Grupların standart 

sapması yöneticilerin 0.920, öğretmenlerin 1.010’dur.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olduğu (p=0.038) gözlenmektedir. 

 

Yöneticiler modüler sistemde öğrencilerin derslere “Oldukça” katıldığını 

söylerken, öğretmenler “Orta” derecede katıldığını söylemişlerdir.  

 

Tablo 3.2.1.53: Modüler sistemde öğrencilerin derslere katılım oranı 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 04 2.6 26 4.6
Az 15 9.9 92 16.3
Orta 55 36.2 197 34.9
Oldukça 60 39.5 199 33.8
Tam 18 11.8 59 10.4
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.51 3.29 
Standart Sapma 0.920 1.010 
 
Xy - Xö = 0,22       sd= 715       t= 2,078       p = 0,038* 
*P < 0.05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 
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3.2.1.54. Ders işleme yöntem ve tekniklerinin faydaları 

 

Tablo 3.2.1.54’de ders işleme yöntem ve tekniklerinin faydaları  yönelik yönetici 

ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 15.1’i ders işleme yöntem ve 

tekniklerinin “Tam” faydalı  ,% 46.8’i “Oldukça” faydalı olduğunu belirtirken; 

öğretmenlerin %13.2’si “Tam”, %43.4’ü “Oldukça” faydalı olduğunu belirtmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.882, öğretmenlerin 0.936’dır.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.148) ve ders işleme yöntem ve 

tekniklerinin “Oldukça” ” faydalı olduğu konusunda aynı görüşü paylaştıkları 

gözlenmektedir. 

 

 

Tablo 3.2.1.54: Ders işleme yöntem ve tekniklerinin faydaları 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 04 2.6 18 3.2
Az 07 4.6 47 8.3
Orta 47 30.9 183 31.9
Oldukça 71 46.8 249 43.4
Tam 23 15.1 76 13.2
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.67 3.55 
Standart Sapma 0.882 0.936 
 
Xy - Xö = 0,12       sd= 715       t= 1,448       p = 0,148 
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3.2.1.55. AB ile uyum açısından modüler sistemin önemi 
 

Tablo 3.2.1.55’de AB ile uyum açısından modüler sistemin önemine yönelik 
yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 20.4’ü AB ile uyum açısından 

modüler sistemin “Tam” önemli  ,% 45.4’ü “Oldukça” önemli olduğunu belirtirken; 

öğretmenlerin %16.6’sı “Tam”, %40.4’ü “Oldukça” önemli olduğunu belirtmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 1.098, öğretmenlerin 1.112’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.081) ve AB ile uyum açısından 

modüler sistemin “Oldukça” ” önemli olduğu konusunda aynı görüşü paylaştıkları 

gözlenmektedir. 

 

 

Tablo 3.2.1.55: AB ile uyum açısından modüler sistemin önemi 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 12 7.9 40 7.1
Az 07 4.6 63 11.3
Orta 33 21.7 138 24.6
Oldukça 69 45.4 239 40.4
Tam 31 20.4 93 16.6
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.66 3.51 
Standart Sapma 1.098 1.112 
 
Xy - Xö = 0,15       sd= 710       t= 1,750       p = 0,081 
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3.2.1.56. Modüler sistemin ülkemize yararları 
 

Tablo 3.2.1.56’da modüler sistemin ülkemize yararlarına yönelik yönetici ve 
öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 11.8’i modüler sistemin 

ülkemize “Tam” yararlı,% 39.5’i “Oldukça” yararlı olduğunu belirtirken; öğretmenlerin 

%10.4’ü “Tam”, %33.8’i “Oldukça” yararlı olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici görüşlerinin aritmetik ortalaması 3.76 ile “Oldukça”, öğretmen 

görüşlerinin aritmetik ortalaması 3.49 ile “Orta” düzeydedir. Grupların standart 

sapması yöneticilerin 0.998, öğretmenlerin 1.108’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olduğu (p=0.009) gözlenmektedir. 

 

Yöneticiler modüler sistemin ülkemize “Oldukça” yararlı olduğunu söylerken, 

öğretmenler “Orta” derecede yararlı olduğunu söylemişlerdir.  

 

Tablo 3.2.1.56: Modüler sistemin ülkemize yararları 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f      % 

Hiç 6 4.0 35 6.2
Az 11 7.3 67 11.8
Orta 28 18.5 139 24.6
Oldukça 74 49.0 228 39.0
Tam 33 21.2 104 18.4
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.76 3.49 
Standart Sapma 0.998 1.108 
 
Xy - Xö = 0,27       sd= 715       t= 2,471       p = 0,009* 
*P < 0.05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 
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3.2.1.57. Geleneksel programlara göre modüler sistemin üstünlüğü 

 

Tablo 3.2.1.57’de geleneksel programlara göre modüler sistemin üstünlüğüne 
yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 23.3’ü geleneksel programlara 

göre modüler sistem “Tam” üstün,% 44’ü “Oldukça” üstün olduğunu belirtirken; 

öğretmenlerin %20.3’ü “Tam”, %39’u “Oldukça” üstün olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça” 

düzeyindedir. Grupların standart sapması yöneticilerin 1.015, öğretmenlerin 1.134’dür.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olduğu (p=0.026) gözlenmektedir. Aritmetik 

ortalama ve standart sapmalar incelendiğinde yöneticilerin oldukça seviyesine daha 

yakın görüş bildirdikleri ve modüler programın üstünlüğünü daha güçlü vurguladıkları 

görülmektedir. 

 

 

Tablo 3.2.1.57: Geleneksel programlara göre modüler sistemin üstünlüğü 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 6 4.0 37 6.6
Az 10 6.7 66 11.7
Orta 33 22.0 131 22.4
Oldukça 68 44.0 225 39.0
Tam 35 23.3 114 20.3
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.76 3.55 
Standart Sapma 1.015 1.134 
 
Xy - Xö = 0,21       sd= 710       t= 2,095       p = 0,026* 
*P < 0.05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 
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3.2.1.58. Ders geçme sitemi devam etmelidir 

 

Tablo 3.2.1.58’de ders geçme siteminin devam etmesine yönelik yönetici ve 

öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 43.2’si ders geçme siteminin 

devam etmesini “Hiç”,% 8.9’u “Az” düzeyinde değerlendirirken; öğretmenlerin %32.5’i 

“Hiç”, %10.6’sı “Az” seçeneğiyle ders geçme siteminin devam etmesi şeklinde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Orta” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 1.601, öğretmenlerin 1.575’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olduğu (p=0.034) gözlenmektedir. Aritmetik 

ortalama ve standart sapmalar incelendiğinde, öğretmenler ders geçme sisteminin 

devam  etmesini net bir şekilde istemezken, yöneticilerin kafalarının biraz karışık 

olduğu, ders geçme sisteminin devam etmesi  noktasında pek istekli olmamakla birlikte 

nötr kaldıkları söylenebilir. 

 

Tablo 3.2.1.58: Ders geçme sitemi devam etmelidir 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 63 43.2 178 32.5
Az 13 8.9 58 10.6
Orta 26 15.8 86 15.7
Oldukça 21 12.3 115 18.8
Tam 29 19.9 136 22.4
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 2.57 2.88 
Standart Sapma 1.601 1.575 
 
Xy - Xö = -0,31       sd= 692       t= -2,125       p = 0,034* 
*P < 0.05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 
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3.2.1.59. Modülleri hazırlayanlara yeterli seminerlerin verilmesi 

 

Tablo 3.2.1.59’da Modülleri hazırlayanlara yeterli seminerlerin verilmesine 

yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yönetici ve öğretmenlerin yarısına yakın kısmı 

modül hazırlayan öğretmenlere “Orta” derecede seminer verildiğini belirtmişlerdir. 

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Orta” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 1.087, öğretmenlerin 1.039’dur.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olduğu (p=0.033) gözlenmektedir. Aritmetik 

ortalama ve standart sapmalar incelendiğinde öğretmenlerin, modülleri hazırlayanlara 

yeterince seminer verilmediğini güçlü bir şekilde vurguladıkları görülmektedir. 

 

 

Tablo 3.2.1.59: Modülleri hazırlayanlara yeterli seminerlerin verilmesi 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 19 13.2 78 14.1
Az 29 20.1 165 29.8
Orta 58 37.5 199 34.2
Oldukça 38 23.6 112 18.5
Tam 8 5.6 19 3.4
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 2.88 2.67 
Standart Sapma 1.087 1.039 
 
Xy - Xö = 0,21       sd= 695       t= 2,132       p = 0,033* 
*P < 0.05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 
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3.2.1.60. Modüllerin hazırlandıktan sonra alan uzmanlarının onayına sunulması 

 

Tablo 3.2.1.60’da modüllerin hazırlandıktan sonra alan uzmanlarının onayına 

sunulmasına  yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yönetici ve öğretmenlerin yarısından fazlası, 

modüllerin hazırlandıktan sonra alan uzmanlarının onayına yeterince sunulmadığı 

görüşünde birleştikleri görülmektedir. 

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Orta” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 1.009, öğretmenlerin 1.093’dür.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olduğu (p=0.012) gözlenmektedir. Aritmetik 

ortalama ve standart sapmalar incelendiğinde, modüllerin hazırlandıktan sonra alan 

uzmanlarının onayına yeterince sunulmadığı görüşü öğretmenler tarafından daha net 

ifade edilmiştir. 

 

 

 

Tablo 3.2.1.60: Modüllerin hazırlandıktan sonra alan uzmanlarının onayına 
sunulması 

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 13 9.0 68 12.4
Az 21 14.5 136 24.9
Orta 57 39.3 193 35.3
Oldukça 54 32.4 114 20.8
Tam 07 4.8 36 6.6
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.10 2.84 
Standart Sapma 1.009 1.093 
 
Xy - Xö = 0,26       sd= 690       t= 2,525       p = 0,012* 
*P < 0.05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 
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3.2.1.61. Diğer ülkelerin modüler sistem uygulamaları konusunda bilgilendirme  

Tablo 3.2.1.61’de diğer ülkelerin modüler sistem uygulamaları konusunda 

bilgilendirmeye   yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 17.8’i diğer ülkelerin modüler 

sistem uygulamaları konusunda “Hiç” bilgilendirme yapılmadığını,% 29.5’i “Az” 

bilgilendirme yapılmadığını belirtirken; öğretmenlerin %31.7’si “Hiç”, %27.8’i “Az” 

bilgilendirme yapılmadığını ifade etmişlerdir.  

 

Yönetici görüşlerinin aritmetik ortalaması 2.61 ile “Orta”, öğretmen 

görüşlerinin aritmetik ortalaması 2.30 ile “Az” düzeydedir. Grupların standart sapması 

yöneticilerin 1.098, öğretmenlerin 1.162’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olduğu (p=0.004) gözlenmektedir. 

 

Yöneticiler diğer ülkelerin modüler sistem uygulamaları konusunda “Orta” 

derecede bilgilendirme yapılmadığını söylerken, öğretmenler diğer ülkelerin modüler 

sistem uygulamaları konusunda “Az” bilgilendirme yapılmadığını söylemişlerdir.  

Tablo 3.2.1.61: Diğer ülkelerin modüler sistem uygulamaları konusunda 
bilgilendirme  

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 26 17.8 178 31.7
Az 43 29.5 166 27.8
Orta 51 30.8 132 23.2
Oldukça 26 17.8 75 13.4
Tam 06 4.1 22 3.9
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 2.61 2.30 
Standart Sapma 1.098 1.162 
 
Xy - Xö = 0,31       sd= 705       t= 2,906       p = 0,004* 
*P < 0.05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 
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3.2.1.62. Modüllerin uzman kişiler tarafından hazırlanması 

 

Tablo 3.2.1.62’de modüllerin uzman kişiler tarafından hazırlanmasına yönelik 

yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yönetici ve öğretmenlerin yarısından fazlasının, 

modüllerin uzman kişiler tarafından hazırlandığına inanmadığı görülmektedir. 

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Orta” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 1.009, öğretmenlerin 1.121’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olduğu (p=0.025) gözlenmektedir. Aritmetik 

ortalama ve standart sapmalar incelendiğinde öğretmenlerin, modüllerin uzman kişiler 

tarafından hazırlanmadığını güçlü bir şekilde vurguladıkları görülmektedir. 

 

 

Tablo 3.2.1.62: Modüllerin uzman kişiler tarafından hazırlanması 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

     
Hiç 14 9.3 83 14.7
Az 23 15.2 127 22.6
Orta 64 42.4 196 33.0
Oldukça 43 27.8 135 24.0
Tam 08 5.3 32 5.7
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.05 2.83 
Standart Sapma 1.009 1.121 
 
Xy - Xö = 0,22       sd= 712       t= 2,119       p = 0,025* 
*P < 0.05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 
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3.2.1.63. Modüllerin hazırlanması için önemli bir organizasyonun gerekliliği 

 

Tablo 3.2.1.63’de modüllerin hazırlanması için önemli bir organizasyonun 

gerekliliğine yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 54’ü modüllerin hazırlanması 

için önemli bir organizasyonun “Tam” gerekli  ,% 32’si “Oldukça” gerekli olduğunu 

belirtirken; öğretmenlerin %52.6’sı “Tam”, %33.4’ü “Oldukça” gerekli olduğunu 

belirtmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Oldukça” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.830, öğretmenlerin 0.840’dır.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.788) ve modüllerin hazırlanması 

için önemli bir organizasyonun “Oldukça” gerekli olduğu konusunda aynı görüşü 

paylaştıkları gözlenmektedir. 

 

 

Tablo 3.2.1.63: Modüllerin hazırlanması için önemli bir organizasyonun gerekliliği 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 01 0.6 04 0.7
Az 04 2.7 18 3.2
Orta 16 10.7 57 10.1
Oldukça 50 32.0 188 33.4
Tam 81 54.0 306 52.6
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 4.36 4.34 
Standart Sapma 0.830 0.840 
 
Xy - Xö = 0,02       sd= 711       t= 0,270       p = 0,788 
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3.2.1.64. Modülleri kullanmadan önce yeterli bilgi verilmesi 

 

Tablo 3.2.1.64’de modülleri kullanmadan önce yeterli bilgi verilmesi yönelik 

yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yönetici ve öğretmenlerin yarısından fazlasının, 

modülleri kullanmadan önce yeterli bilgi verildiğine inanmadığı görülmektedir. 

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Orta” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 1.029, öğretmenlerin 1.074’dür.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.603) ve modülleri kullanmadan 

önce yeterli bilgi verilmediğine yönelik aynı görüşü paylaştıkları gözlenmektedir. 

 

 

 

 

Tablo 3.2.1.64: Modülleri kullanmadan önce yeterli bilgi verilmesi 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 15 9.3 51 9.0
Az 27 17.9 138 24.5
Orta 58 38.4 184 32.6
Oldukça 44 29.1 161 27.0
Tam 08 5.3 39 6.9
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.03 2.98 
Standart Sapma 1.029 1.074 
 
Xy - Xö = 0,05       sd= 713       t= 0,521       p = 0,603 
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3.2.1.65. Modüllerin kullanılmadan önce zümre öğretmenleri tarafından 
incelenmesi 

 

Tablo 3.2.1.65’de modüllerin kullanılmadan önce zümre öğretmenleri tarafından 

incelenmesine  yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 13.9’u modüllerin 

kullanılmadan önce zümre öğretmenleri tarafından “Tam” incelendiğini ,% 37.7’si 

“Oldukça” incelendiğini belirtirken; öğretmenlerin %17.1’i “Tam”, %36.6’sı “Oldukça” 

incelendiğini belirtmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Orta” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 1.067, öğretmenlerin 1.127’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.967) ve modüllerin kullanılmadan 

önce zümre öğretmenleri tarafından yeterince incelenmediğine yönelik aynı görüşü 

paylaştıkları gözlenmektedir. 

 

 

Tablo 3.2.1.65: Modüllerin kullanılmadan önce zümre öğretmenleri tarafından 
incelenmesi 

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 11 7.3 35 6.2
Az 13 8.6 87 15.5
Orta 49 32.5 139 24.6
Oldukça 58 37.7 216 36.6
Tam 21 13.9 96 17.1
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.42 3.43 
Standart Sapma 1.067 1.127 
 
Xy - Xö = -0,01       sd= 712       t= -0,041       p = 0,967 
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3.2.1.66. Modüllerde inceleme sonucu tespit edilen önemli hatalar  

 

Tablo 3.2.1.66’da modüllerde inceleme sonucu tespit edilen önemli hatalara 

yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yönetici ve öğretmenlerin yarısına yakınının, 

modüllerde inceleme sonucu “Orta” düzeyde hatalar çıktığına yönelik görüş beyan 

ettikleri görülmektedir. 

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Orta” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 1.031, öğretmenlerin 0.975’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.918) ve modüllerde inceleme 

sonucu “Orta” düzeyde hatalar çıktığına yönelik aynı görüşü paylaştıkları 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.66: Modüllerde inceleme sonucu tespit edilen önemli hatalar  
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 6 4.1 16 2.7
Az 29 19.5 107 18.6
Orta 51 34.5 216 37.6
Oldukça 49 30.4 161 28.4
Tam 17 11.5 58 10.1
Boş-Geçersiz 00 00 15 2.6

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.26 3.25 
Standart Sapma 1.031 0.975 
 
Xy - Xö = 0,01       sd= 704       t= 0,103       p = 0,918 
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3.2.1.67. Modüllerin eksik yönleri 

 

Tablo 3.2.1.67’de modüllerin eksik yönlerine yönelik yönetici ve öğretmen 

görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yönetici ve öğretmenlerin yarısına yakınının, 

modüllerde “Orta” düzeyde eksik yönlerin bulunduğuna yönelik görüş beyan ettikleri 

görülmektedir. 

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması “Orta” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.980, öğretmenlerin 0.979’dur.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.592) ve modüllerde “Orta” 

düzeyde eksik yönlerin bulunduğuna yönelik aynı görüşü paylaştıkları gözlenmektedir. 

 

 

Tablo 3.2.1.67: Modüllerin eksik yönleri  
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 4 2.7 20 3.6
Az 27 18.1 80 14.4
Orta 58 38.9 224 39.1
Oldukça 46 28.9 184 31.2
Tam 17 11.4 65 11.7
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.28 3.33 
Standart Sapma 0.980 0.979 
 
Xy - Xö = -0,05       sd= 704       t= -0,536       p = 0,592 
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3.2.1.68. Modüllerin internet ortamında bulunmalarının uygunluğu 

 

Tablo 3.2.1.68’de modüllerin internet ortamında bulunmalarının uygunluğuna 

yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin % 40.6’sı modüllerin internet 

ortamında bulunmalarının “Tam” uygun,% 40.7’si “Oldukça” uygun olduğunu 

belirtirken; öğretmenlerin %40.4’ü “Tam”, %33.6’sı “Oldukça” uygun olduğunu ifade 

etmişlerdir.  

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması“Oldukça” düzeyindedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.927, öğretmenlerin 1.082’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.153) ve modüllerin internet 

ortamında bulunmalarının “Oldukça” uygun olduğuna yönelik aynı görüşü paylaştıkları 

gözlenmektedir. 

 

 

Tablo 3.2.1.68: Modüllerin internet ortamında bulunmalarının uygunluğu 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 3 2.0 21 3.8
Az 6 4.0 38 6.8
Orta 19 12.7 86 15.4
Oldukça 63 40.7 195 33.6
Tam 61 40.6 233 40.4
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 4.14 4.00 
Standart Sapma 0.927 1.082 
 
Xy - Xö = 0,14       sd= 707       t= 1,430       p = 0,153 
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3.2.1.69. Modüllerde yardımcı kaynak ihtiyacı 

 

Tablo 3.2.1.69’da modüllerde yardımcı kaynak ihtiyacına yönelik yönetici ve 

öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yönetici ve öğretmenlerin yarısına yakınının, 

modüllerde “Orta” düzeyde yardımcı kaynak ihtiyacının bulunduğuna yönelik görüş 

beyan ettikleri görülmektedir. 

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması“Orta” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.957, öğretmenlerin 1.038’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.255) ve modüllerde “Orta” 

düzeyde yardımcı kaynak ihtiyacının bulunduğuna yönelik aynı görüşü paylaştıkları 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.69: Modüllerde yardımcı kaynak ihtiyacı  
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 6 4.0 44 7.8
Az 31 20.7 120 21.3
Orta 62 41.3 224 39.9
Oldukça 42 26.7 140 23.0
Tam 11 7.3 45 8.0
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.13 3.02 
Standart Sapma 0.957 1.038 
 
Xy - Xö = 0,11       sd= 710       t= 1,140       p = 0,255 
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3.2.1.70. Modül içeriklerinin yeterliği 

 

Tablo 3.2.1.70’de modül içeriklerinin yeterliğine yönelik yönetici ve öğretmen 

görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yönetici ve öğretmenlerin yarısına yakınının, 

modül içeriklerinin  “Orta” düzeyde yeterli olduğuna yönelik görüş beyan ettikleri 

görülmektedir. 

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması“Orta” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.699, öğretmenlerin 0.787’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.335) ve modül içeriklerinin  

“Orta” düzeyde yeterli olduğuna yönelik aynı görüşü paylaştıkları gözlenmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.70: Modül içeriklerinin yeterliği 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 3 1.4 12 2.1
Az 8 5.3 47 8.3
Orta 65 43.0 244 43.2
Oldukça 72 47.7 245 42.0
Tam 4 2.6 25 4.4
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.45 3.38 
Standart Sapma 0.699 0.787 
 
Xy - Xö = 0,07       sd= 714       t= 0,965       p = 0,335 
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3.2.1.71. Modüllerin içindeki şekillerin yeterliği 

Tablo 3.2.1.71’de modüllerin içindeki şekillerin yeterliğine yönelik yönetici ve 

öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yönetici ve öğretmenlerin yarısına yakınının, 

modüllerin içindeki şekillerin “Orta” düzeyde yeterli olduğuna yönelik görüş beyan 

ettikleri görülmektedir. 

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması“Orta” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.683, öğretmenlerin 1.892’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.978) ve modüllerin içindeki 

şekillerin “Orta” düzeyde yeterli olduğuna yönelik aynı görüşü paylaştıkları 

gözlenmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.71: Modüllerin içindeki şekillerin yeterliği 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 00 00 09 1.6
Az 09 6.0 57 10.1
Orta 66 44.0 229 39.7
Oldukça 70 45.3 245 42.7
Tam 07 4.7 33 5.9
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.49 3.48 
Standart Sapma 0.683 1.892 
 
Xy - Xö = 0,01       sd= 712       t= 0,028       p = 0,978 
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3.2.1.72. Modüllerin içindeki grafiklerin yeterliği 

 

Tablo 3.2.1.72’de Modüllerin içindeki grafiklerin yeterliğine yönelik yönetici ve 

öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yönetici ve öğretmenlerin yarısına yakınının, 

Modüllerin içindeki grafiklerin “Orta” düzeyde yeterli olduğuna yönelik görüş beyan 

ettikleri görülmektedir. 

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması“Orta” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.732, öğretmenlerin 0.821’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.827) ve modüllerin içindeki 

grafiklerin “Orta” düzeyde yeterli olduğuna yönelik görüş beyan ettikleri 

görülmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.72: Modüllerin içindeki grafiklerin yeterliği 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 00 00 11 2.0
Az 16 10.7 59 10.5
Orta 65 43.3 230 40.9
Oldukça 63 42.0 231 41.1
Tam 08 4.0 42 5.5
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.39 3.38 
Standart Sapma 0.732 0.821 
 
Xy - Xö = 0,01       sd= 710       t= 0,218       p = 0,827 
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3.2.1.73. Modüllerin yazılı metinlerinin anlaşılma düzeyi 

 

Tablo 3.2.1.73’de modüllerin yazılı metinlerinin anlaşılma düzeyine yönelik 

yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yönetici ve öğretmenlerin yarısına yakınının, 

modüllerin yazılı metinlerinin “Oldukça” anlaşılır düzeyde olduğuna yönelik görüş 

beyan ettikleri görülmektedir. 

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması“Oldukça” düzeyindedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.721, öğretmenlerin 0.824’dür.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.280) ve modüllerin yazılı 

metinlerinin “Oldukça” anlaşılır düzeyde olduğuna yönelik görüş beyan ettikleri 

görülmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.73: Modüllerin yazılı metinlerinin anlaşılma düzeyi  
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 1 0.7 8 1.4
Az 8 5.3 45 8.0
Orta 51 33.1 209 35.5
Oldukça 82 54.3 259 45.9
Tam 10 6.6 52 9.2
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.61 3.54 
Standart Sapma 0.721 0.824 
 
Xy - Xö = 0,07       sd= 713       t= 1,003       p = 0,280 
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3.2.1.74. Modül test sorularının yeterliği 

 

Tablo 3.2.1.74’de modül test sorularının yeterliğine yönelik yönetici ve 

öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yönetici ve öğretmenlerin yarısına yakınının, 

modül test sorularının “Orta” düzeyde yeterli olduğuna yönelik görüş beyan ettikleri 

görülmektedir. 

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması“Orta” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.747, öğretmenlerin 1.919’dur.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.808) ve modül test sorularının 

“Orta” düzeyde yeterli olduğu konusunda aynı görüşü paylaştıkları görülmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.74: Modül test sorularının yeterliği 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 1 0.7 11 2.0
Az 9 6.0 67 11.9
Orta 65 43.0 222 39.4
Oldukça 65 43.0 226 38.4
Tam 12 7.3 47 8.3
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.49 3.46 
Standart Sapma 0.747 1.919 
 
Xy - Xö = 0,03       sd= 713       t= 0,243       p = 0,808 
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3.2.1.75. Modüllerin öğrenci seviyelerine uygunluğu 

 

Tablo 3.2.1.75’te modüllerin öğrenci seviyelerine uygunluğuna yönelik yönetici 

ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yönetici ve öğretmenlerin yarısına yakınının, 

modüllerin öğrenci seviyelerine “Orta” düzeyde uygun olduğuna yönelik görüş beyan 

ettikleri görülmektedir. 

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması“Orta” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.775, öğretmenlerin 0.853’dür.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p=0.151) modüllerin öğrenci 

seviyelerine “Orta” düzeyde uygun olduğuna yönelik görüş beyan ettikleri 

görülmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.75: Modüllerin öğrenci seviyelerine uygunluğu 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 3 2.0 14 2.5
Az 10 6.7 55 9.8
Orta 57 36.7 245 42.6
Oldukça 75 50.0 218 37.8
Tam 7 4.6 41 7.3
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.49 3.38 
Standart Sapma 0.775 0.853 
 
Xy - Xö = 0,11       sd= 709       t= 1,436       p = 0,151 
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3.2.1.76. Modüllerin kapsadığı bilgilerin iş piyasası ile örtüşme derecesi 

 

Tablo 3.2.1.76’da modüllerin kapsadığı bilgilerin iş piyasası ile örtüşme 

derecesine yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yönetici ve öğretmenlerin yarısına yakınının, 

modüllerin kapsadığı bilgilerin “Orta” düzeyde iş piyasası ile örtüştüğüne yönelik görüş 

beyan ettikleri görülmektedir. 

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması“Orta” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.816, öğretmenlerin 0.923’dür.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmen görüşlerinin arasında anlamlı bir farkın olduğu (p=0.023) gözlenmektedir. 

Aritmetik ortalama ve standart sapmalar incelendiğinde öğretmenlerin, modüllerin 

kapsadığı bilgilerin iş piyasası ile yeterince örtüşmediğini  güçlü bir şekilde 

vurguladıkları görülmektedir. 

 

 

Tablo 3.2.1.76: Modüllerin kapsadığı bilgilerin iş piyasası ile örtüşme derecesi 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 5 3.3 21 3.7
Az 12 7.9 97 17.2
Orta 59 38.5 226 40.1
Oldukça 71 47.0 195 33.0
Tam 5 3.3 34 6.0
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.39 3.20 
Standart Sapma 0.816 0.923 
 
Xy - Xö = 0,19       sd= 712       t= 2,278       p = 0,023* 
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3.2.1.77. Modüllerin kapsadığı becerilerin iş piyasası ile örtüşme derecesi 

 

Tablo 3.2.1.77’de modüllerin kapsadığı becerilerin iş piyasası ile örtüşme 

derecesine yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yönetici ve öğretmenlerin yarısına yakınının, 

modüllerin kapsadığı becerilerin “Orta” düzeyde iş piyasası ile örtüştüğüne yönelik 

görüş beyan ettikleri görülmektedir. 

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması“Orta” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.837, öğretmenlerin 0.912’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmen görüşlerinin arasında anlamlı bir farkın olmadığı (p=0.105) ve modüllerin 

kapsadığı becerilerin “Orta” düzeyde iş piyasası ile örtüştüğüne yönelik görüş beyan 

ettikleri görülmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.77: Modüllerin kapsadığı becerilerin iş piyasası ile örtüşme derecesi 
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 4 2.6 20 3.6
Az 18 11.9 99 17.7
Orta 61 39.8 233 40.2
Oldukça 63 41.7 191 33.2
Tam 6 4.0 30 5.3
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.32 3.19 
Standart Sapma 0.837 0.912 
 
Xy - Xö = 0,13       sd= 709       t= 1,623       p = 0,105 
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3.2.1.78. Modüllerde gereksiz bilgi ve ayrıntı 

 

Tablo 3.2.1.78’de modüllerde gereksiz bilgi ve ayrıntıya yönelik yönetici ve 

öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yönetici ve öğretmenlerin yarısına yakınının, 

modüllerde gereksiz bilgi ve ayrıntıya “Orta” düzeyde yer verildiğine yönelik görüş 

beyan ettikleri görülmektedir. 

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması“Orta” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.942, öğretmenlerin 1.022’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmen görüşlerinin arasında anlamlı bir farkın olmadığı (p=0.435) ve modüllerde 

gereksiz bilgi ve ayrıntıya “Orta” düzeyde yer verildiğine yönelik görüş beyan ettikleri 

görülmektedir. 

 

 

Tablo 3.2.1.78: Modüllerde gereksiz bilgi ve ayrıntı  
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 4 2.7 34 6.0
Az 41 27.5 155 27.4
Orta 53 35.6 195 34.5
Oldukça 46 28.9 150 25.2
Tam 8 5.3 39 6.9
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.07 2.99 
Standart Sapma 0.942 1.022 
 
Xy - Xö = 0,08       sd= 712      t= 0,782       p = 0,435 
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3.2.1.79. Modüllerde güncelliğini yitirmiş bilgiler  
 

Tablo 3.2.1.79’da modüllerde güncelliğini yitirmiş bilgilere yönelik yönetici ve 
öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yönetici ve öğretmenlerin yarısına yakınının, 

modüllerde güncelliğini yitirmiş bilgilere “Orta” düzeyde yer verildiğine yönelik görüş 

beyan ettikleri görülmektedir. 

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması“Orta” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.932, öğretmenlerin 0.963’dür.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmen görüşlerinin arasında anlamlı bir farkın olmadığı (p=0.534) ve modüllerde 

güncelliğini yitirmiş bilgilere “Orta” düzeyde yer verildiğine yönelik görüş beyan 

ettikleri görülmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.79: Modüllerde güncelliğini yitirmiş bilgiler  
           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 

Hiç 10 6.7 38 6.7
Az 49 32.9 215 38.2
Orta 56 37.6 192 34.1
Oldukça 33 20.1 103 16.6
Tam 4 2.7 25 4.4
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 2.79 2.74 
Standart Sapma 0.932 0.963 
 
Xy - Xö = 0,05       sd= 710       t= 0,622       p = 0,534 
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3.2.1.80. Modüller hazırlanırken konuların basitten karmaşığa göre 
hazırlanmasına verilen önem 

 

Tablo 3.2.1.80’de modüller hazırlanırken konuların basitten karmaşığa göre 

hazırlanmasına verilen öneme yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yönetici ve öğretmenlerin yarısına yakınının, 

modüller hazırlanırken konuların basitten karmaşığa göre hazırlanmasına “Oldukça” 

önem verildiğine yönelik görüş beyan ettikleri görülmektedir. 

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması“Oldukça” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.799, öğretmenlerin 0.868’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmen görüşlerinin arasında anlamlı bir farkın olmadığı (p=0.569) ve modüller 

hazırlanırken konuların basitten karmaşığa göre hazırlanmasına “Oldukça” önem 

verildiğine yönelik görüş beyan ettikleri görülmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.80: Modüller hazırlanırken konuların basitten karmaşığa göre 
hazırlanmasına verilen önem  

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
     

Hiç 4 2.6 11 2.0
Az 11 6.7 61 10.8
Orta 51 33.8 207 35.8
Oldukça 79 52.3 246 42.9
Tam 7 4.6 48 8.5
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.52 3.51 
Standart Sapma 0.799 0.868 
 
Xy - Xö = 0,01       sd= 713       t= 0,570       p = 0,569 
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3.2.1.81. Modüller hazırlanırken konuların kolaydan zora göre hazırlanmasına 
verilen önem 

 

Tablo 3.2.1.81’de modüller hazırlanırken konuların kolaydan zora göre 

hazırlanmasına verilen öneme yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yönetici ve öğretmenlerin yarısına yakınının, 

modüller hazırlanırken konuların kolaydan zora göre hazırlanmasına “Oldukça” önem 

verildiğine yönelik görüş beyan ettikleri görülmektedir. 

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması“Oldukça” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.781, öğretmenlerin 0.857’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmen görüşlerinin arasında anlamlı bir farkın olmadığı (p=0.196) ve modüller 

hazırlanırken konuların kolaydan zora göre hazırlanmasına “Oldukça” önem 

verildiğine yönelik görüş beyan ettikleri görülmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.81: Modüller hazırlanırken konuların kolaydan zora göre 
hazırlanmasına verilen önem  

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 4 2.6 12 2.1
Az 8 5.3 56 9.9
Orta 48 31.8 211 37.4
Oldukça 85 55.7 249 42.6
Tam 7 4.6 45 8.0
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.54 3.51 
Standart Sapma 0.781 0.857 
 
Xy - Xö = 0,03       sd= 713       t= 1,294       p = 0,196 
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3.2.1.82. Modüller hazırlanırken konuların somuttan soyuta göre 
hazırlanmasına ne derecede önem verilmiştir 

 

Tablo 3.2.1.82’de modüller hazırlanırken konuların somuttan soyuta göre 

hazırlanmasına ne derecede önem verildiğine yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri yer 

almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde yönetici ve öğretmenlerin yarısına yakınının, 

modüller hazırlanırken konuların somuttan soyuta göre hazırlanmasına “Orta” derecede 

önem verildiğine yönelik görüş beyan ettikleri görülmektedir. 

 

Yönetici ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması“Orta” düzeydedir. 

Grupların standart sapması yöneticilerin 0.765, öğretmenlerin 0.828’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve 

öğretmen görüşlerinin arasında anlamlı bir farkın olmadığı (p=0.154) ve modüller 

hazırlanırken konuların somuttan soyuta göre hazırlanmasına “Orta” derecede önem 

verildiğine yönelik görüş beyan ettikleri görülmektedir. 

 

Tablo 3.2.1.82: Modüller hazırlanırken konuların somuttan soyuta göre 
hazırlanmasına ne derecede önem verilmiştir 

           Yönetici  Öğretmen Derecelendirme Ölçütü       f      %     f  % 
Hiç 3 2.0 14 2.5
Az 11 7.3 41 7.3
Orta 48 31.8 254 45.1
Oldukça 84 55.6 222 37.7
Tam 6 3.3 42 7.4
Boş-Geçersiz 00 00 00 00

Toplam 152 100 573 100
Aritmetik Ortalama 3.49 3.40 
Standart Sapma 0.765 0.828 
 
Xy - Xö = 0,09       sd= 712       t= 1,429       p = 0,154 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
 

ÖZET, SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Bu bölümde, araştırmanın amacı, evren ve örneklemi, veri kaynakları, verilerin 

işlenmesi ve kullanılan istatistiksel teknikler açıklanmakta, araştırmada ulaşılan 

sonuçlar özetlenmekte ve araştırma bulgularına dayalı olarak geliştirilen öneriler 

bulunmaktadır. 

 

Özet 
 

 Araştırmanın amacı, yönetici ve öğretmenlerin modüler program uygulamaları 

konusundaki görüşlerini ortaya koyarak varsa sorunlara çözüm önerileri geliştirmektir. 

Bu amaca ulaşabilmek için aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır. 

 

• Modüler programlar içerik, yapı, süre ve uygulanış kolaylığı açısından 

nasıldır? 

• Modüler eğitim programlarının uygulamaları konusunda yöneticilerin 

görüşleri nasıldır? 

• Modüler eğitim programlarının uygulamaları konusunda öğretmenlerin 

görüşleri nasıldır? 

• Modüler eğitim programı uygulamaları hakkında yönetici ve öğretmen 

görüşleri arasında fark bulunmakta mıdır? 

• Kaynak gruplara göre modüler eğitim programlarının geleneksel sisteme 

üstünlükleri ve zayıf yönleri nelerdir? Sorularına yanıt aranacaktır. 

 

Bu araştırmanın evrenini Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan endüstri 

meslek liseleri, kız meslek liseleri ve ticaret meslek ve mesleki eğitim merkezlerinde 

görev yapan yöneticiler ile meslek dersi öğretmenleri oluşturmaktadır. 

 

Erkek teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren endüstri 

meslek liselerinde toplam 25 986, Kız Teknik Öğretim genel Müdürlüğüne bağlı 

okullarda toplam 17 345, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 

okullarda toplam 16 192, Çıraklık  ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki 

eğitim merkezlerinde ise toplam 4480  öğretmen görev yapmaktadır. 



 104

 

Araştırmanın temel veri kaynağı; araştırma kapsamına alınan Erkek Teknik 

Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapmakta olan öğretmen ve  okul 

yöneticileri, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapmakta 

olan öğretmen  ve  okul yöneticileri, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne 

bağlı okullarda görev yapmakta olan öğretmen ve okul yöneticileri ve Çıraklık  ve 

Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki eğitim merkezlerinde görev yapmakta 

olan öğretmen ve okul yöneticilerine uygulanan anketlerden sağlanan bilgilerdir. 

 

Anketlerde bazı soruların cevaplandırılmasında ve değerlendirilmesinde beş ile 

bir arasında değişen beşli likert ölçeği kullanılmıştır. Anketlerdeki boş ve geçersiz olan 

cevaplar dikkate alınmamıştır. Beşli ölçeğin kullanıldığı anket sorularına verilen 

cevapların aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanmış, gruplara ortak sorulan 

sorularda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farkın test edilebilmesi için t-testi 

kullanılmıştır. Ortalamalar arasındaki farkın belirlenmesinde 0.05 düzeyinde anlamlı 

fark bulunan grupların belirlenmesinde ise Scheffie testinden yararlanılmıştır. 

 

 
Sonuç 

 
Araştırmanın bu bölümünde, modüler program uygulamalarının değerlendirmesi 

araştırmasında örneklem olarak alınan yönetici ve öğretmenlere uygulanan anketlere ait 

bulguların sonuçları yer almaktadır. 

 

1. Araştırma kapsamına alınan katılımcıların, %21’i yönetici, % 79’u öğretmen 

olarak görev yapmaktadır.  

2. Araştırma kapsamına alınan yönetici ve öğretmenlerin,% 27.7’si Endüstri 

meslek liselerinde,% 29.7’si Kız meslek liselerinde,% 19.6’sı Ticaret meslek 

liselerinde ve % 23’ü Mesleki eğitim merkezlerinde görev yapmaktadır.  

3. Araştırma kapsamına alınan yönetici ve öğretmenlerin,% 19.9’u Samsunda, 

15.6’sı Isparta’da, 15.5’i Bursa’da, 15.2’si Gaziantep’te, 14.9’u Denizlide,9.7’si 

Yozgat’ta, 9.2’si Erzincan’da görev yapmaktadır.  

 

4. Araştırma kapsamına alınan yönetici ve öğretmenlerin,% 38’3’ü kadın, % 61.1’i 

erkek’dir.  
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5. Tablo 3.1.5 incelendiğinde araştırma kapsamına alınan yönetici ve 

öğretmenlerin,% 5,2’si 0-5 yıl arası ,% 16,8’i 6 - 10 yıl arası ,% 21,5’i 11 - 15 

yıl arası , % 23,5’i 16 - 20 yıl arası ve % 32,4’ü 21 yıl ve daha fazla süredir 

görev yapmaktadır.  

6. MEGEP kapsamında hazırlanan öğretim programları sektöre “Oldukça” 

uygundur.  

7. MEGEP kapsamında hazırlanan öğretim programlarındaki alan tanımları 

“Oldukça” doğru ifade edilmiştir.  

8. MEGEP kapsamında hazırlanan öğretim programlarındaki dal / meslek isimleri 

“Oldukça” uygundur.  

9. Öğretim programlarındaki dal / meslek tanımları “Oldukça” uygundur.  

10. MEGEP kapsamında hazırlanan öğretim programlarındaki meslek seviyeleri orta 

öğretim düzeyine “Oldukça” uygundur.  

11. Mesleki yeterlik tablolarında yer alan iş ve işlemlerin yeterliliği “Oldukça” 

uygundur.  

12. iş ve işlem ifadeleri “Oldukça” uygundur.  

13. Alan ortak dersleri yöneticilere göre “Oldukça, öğretmenlere göre “Orta” 

derecede uygundur.  

14. Dal dersleri “Oldukça” uygundur.  

15. Ders bilgi formlarındaki derslerin amaç ve tanımları “Oldukça” uygundur.  

16. Ders Bilgi Formlarında yer alan yöntem teknikler, ortam ve donanım ölçme 

değerlendirmeye yönelik açıklamalar “Oldukça” uygundur  

17. Modül bilgi sayfalarında yer alan açıklamalar “Oldukça” uygundur.  

18. Modül bilgi sayfalarında yer alan süre “Orta” düzeyde uygundur.  

19. Modül bilgi sayfalarında yer alan amaçların anlaşılabilme ve ulaşılabilme 

durumu “Oldukça” düzeyindedir.  

20. Modül bilgi sayfalarında yer alan içerik amaçlara “Oldukça” uygundur.  

21. Modüller kendi içlerinde bir bütünlük arz etmektedir ve tek başlarına 

“Oldukça” kullanılabilir durumdadırlar. 

22. Modüller iş piyasasının ihtiyaçlarına yeterince uygun değildir. 

23. Modüller, uygun insan kaynaklarının oluşturulması için yeterli değildir. 

24. Yöneticilere göre program yatay ve dikey geçişlere “Oldukça” uygun, 

öğretmenler  göre “Orta” derecede uygundur.  
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25. Yöneticilere göre öğretimde bilgi işlem teknolojileri ve bireysel öğretim 

yöntemleri “Oldukça” kullanılırken, öğretmenlere göre yeterince 

kullanılmamaktadır.  

26. Mesleki eğitim programları yerel ihtiyaçlara yeterince cevap verebilecek bir 

yapıya sahip değildir. 

27. Program sonunda kazandırılacak yeterlilikler “Oldukça” anlaşılır bir şekilde 

belirtilmiştir. 

28. Öğrencilerin giriş koşulları, eğitim öğretim durum ve ortamları hakkında 

“Oldukça” bilgilendirme yapılmıştır.  

29. Ölçme ve değerlendirme araçları ile eğitimde uygulayacak yöntem ve teknikler 

konusunda mevzuata uygun olarak “Oldukça” yeterli açıklamalar yapılmıştır.  

30. Yöneticilere göre iş piyasasının istihdam edeceği bireylerin yeterliliklerini 

kazandıracak dersler “Oldukça” yer alırken, öğretmenlere göre “Orta” 

derecede yer almaktadır.  

31. Modül tanımı modülün içeriğini “Oldukça” yansıtmaktadır.  

32. Tanım kısmı “Oldukça” kolay anlaşılır bir biçimde ifade edilmiştir.  

33. Kazandırılacak davranışlar için süre, yöneticilere göre “Oldukça” yeterli iken, 

öğretmenlere göre “Orta” derecede yeterlidir.  

34. Giriş bölümü, kazandırılacak yeterlik hakkında “Oldukça” bilgi içermektedir. 

35. Yöneticilere göre giriş bölümü öğrenci motivasyonunu “Oldukça” sağlamakta, 

öğretmenlere göre ise “Orta” derecede sağlamaktadır. 

36. Öğrenme faaliyetleri bölümündeki amaç cümlesi “Oldukça” açık ifade 

edilmiştir.  

37. Yöneticilere göre bilgi sayfaları, amaç cümlesinde yer alan bilgi beceri ve 

tavırları kazandırmada “Oldukça” yeterli iken, öğretmenlere göre “Orta” 

derecede yeterlidir.  

38. Öğrenme faaliyetleri bölümü resim, grafik, şekil ve sembollerle “Oldukça” 

desteklenmiştir.  

39. Yöneticilere göre öğrenciler, ilgili kaynak kitap, kişi ya da kuruluşlara 

“Oldukça” yönlendirilirken, öğretmenler göre “Orta” derecede 

yönlendirilmektedirler. 
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40. Uygulama faaliyetleri bölümünde, öğrencinin kazanacağı davranışlar 

“Oldukça” açık ifade edilmiştir.  

41. Uygulama faaliyetlerinde öğrencinin anlayacağı, uygulayabileceği açık net öneri 

ve uyarılara “Oldukça” yer verilmiştir.  

42. Yöneticilere göre ölçme araçları, kazandırılacak davranışların tamamını 

“Oldukça” yoklayacak biçimde hazırlanmışken, öğretmenlere göre “Orta” 

derecede yoklayacak biçimde hazırlanmıştır.  

43. Öğrenme faaliyetleri bölümündeki sorular, öğrenci seviyesine “Oldukça” 

uygundur.  

44. Öğrenme faaliyetleri bölümünde, değerlendirme sonunda yapılması gereken 

işlemlerle ilgili açıklamalara “Oldukça” yer verilmiştir.  

45. Modül değerlendirme bölümü, modül ile kazandırılacak yeterliği “Oldukça” iyi 

ölçmektedir.  

46. Yöneticilere göre modüler sistemde, derslerin işlenişi “Oldukça” düzenli iken, 

öğretmenler göre “Orta” derecede düzenlidir.  

47. Yöneticilere göre modüler sistemde öğrenciler, derslere “Oldukça” katılırken, 

öğretmenlere göre “Orta” derecede katılmaktadırlar.  

48. Ders işleme yöntem ve teknikleri “Oldukça” ” faydalıdır.  

49. AB ile uyum açısından modüler sistem “Oldukça” ” önemlidir.  

50. Yöneticiler modüler sistemin ülkemize “Oldukça” yararlı olduğunu söylerken, 

öğretmenler “Orta” derecede yararlı olduğunu söylemişlerdir.  

51. Diğer ülkelerin modüler sistem uygulamaları konusunda yeterince bilgilendirme 

yapılmamaktadır. 

52. Yönetici ve öğretmenlerin yarısından fazlası, modüllerin uzman kişiler 

tarafından hazırlandığına inanmamaktadır.  

53. Modüllerin hazırlanması aşamasında organizasyon “Oldukça” gereklidir.  

54. Modüller kullanılmadan önce zümre öğretmenleri tarafından yeterince 

incelenmemektedir.  

55. Modüllerde inceleme sonucu “Orta” düzeyde hatalar çıkmaktadır.  

56. Modüllerin internet ortamında bulunmaları “Oldukça” uygundur.  

57. Modüllerde, yardımcı kaynaklara azda olsa ihtiyaç vardır.  

58. Modül içerikleri  “Orta” düzeyde yeterlidir.  

59. Modüllerin içindeki şekiller “Orta” düzeyde yeterlidir.  

60. Modüllerin içindeki grafikler “Orta” düzeyde yeterlidir.  
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61. Modüllerin yazılı metinleri “Oldukça” anlaşılır düzeydedir.  

62. Modül test soruları “Orta” düzeyde yeterlidir.  

63. Modüllerde gereksiz bilgi ve ayrıntıya “Orta” düzeyde yer verilmiştir. 

64.  Modüllerde güncelliğini yitirmiş bilgilere “Orta” düzeyde yer verilmiştir. 

65. Modüller hazırlanırken, konuların basitten karmaşığa göre hazırlanmasına 

“Oldukça” önem verilmiştir.  

66. Modüller hazırlanırken konuların kolaydan zora göre hazırlanmasına 

“Oldukça” önem verilmiştir.  

67. Ders geçme sisteminin devam  etmesi istenmemektedir 

 

Öneriler 

• Modül içerikleri sürekli revize edilerek teknolojik gelişmeler yansıtılmalıdır. İş 

piyasasının ihtiyacı olan yeterlikler tespit edilerek modüllerde yer almaları 

sağlanmalıdır.. 

• Sektör taramaları güncelleştirilmeli ve sektöre uygun insan yetiştirmek için   

modüller sürekli revize edilmelidir. 

• Modüler program yatay ve dikey geçişlere uygun hale getirilmelidir. Okullardaki 

fiziki yapı ve donanım imkanları geçişleri kolaylaştıracak duruma getirilmelidir. 

• Meslek analizleri sürekli güncelleştirilmeli, iş piyasasının istihdam edeceği 

bireylerin yeterliklerini kazandıracak dersler programlara konulmalıdır. 

• Modül bilgi sayfaları geliştirilerek ve güncellenerek, kazandırılacak bilgi, beceri 

ve tavırları kazandırmada güçlü hale getirilmelidir. 

• Modül ile kazandırılacak yeterlikler için ayrılmış süreler gözden geçirilerek 

uygun hale getirilmelidir. 

• Öğrencilerin ilgili kaynak kitap, kişi ya da kuruluşlara yönlendirilmeleri daha 

sağlıklı yapılmalıdır. 

• Ölçme araçları kazandırılacak davranışların tamamını yoklayacak şekilde 

yeniden belirlenmelidir. 
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• Modüler sistemin avantajları öğretmenlere anlatılmalı ve motivasyonları 

sağlanmalıdır. Tatil dönemlerinde seminer veya hizmet içi eğitimler 

verilmelidir. 

• Diğer ülkelerde uygulanan modüler sistemler hakkında yönetici ve öğretmenler 

yeterince bilgilendirilmelidir. Tatil dönemlerinde seminer veya hizmet içi 

eğitimler verilmelidir. 

• Modüllerin alan uzmanları tarafından hazırlanmasına özen gösterilmelidir. 

• Modüller kullanılmadan önce zümre öğretmenleri tarafından incelenmeli, varsa 

düzeltmeler hakkında gerekli uyarılar yapılmalıdır. 

• Modül içerikleri şekiller ve grafikler ile desteklenmeli ve zenginleştirilmelidir. 

• Modüllerde bulunan test soruları yeterli hale getirilmelidir. 

• Modüler eğitim için OLMAZSA, OLMAZ anlamında olan KREDİLİ 

EĞİTİM SİSTEMİ’ ne ivedilikle geçiş için, çalışmalar başlatılmalıdır. 
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T.C 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 

 

 

 

MODÜLER PROGRAM 

YGULAMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

 

Yönetici-Öğretmen 

 Anketi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara-2008 
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Sayın Öğretmen;  

Sayın Yönetici; 

 

Milli Eğitimi Geliştirme Projesi (MEGEP) kapsamında hazırlanan modüller 

mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızda uygulamaya konulmuştur. Modüler 

program uygulamasının sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu araştırmada 

belirteceğiniz görüş ve değerlendirmeleriniz araştırmanın gerçekleştirilmesinde temel 

kaynak olup başka hiçbir kurum ya da kişiye verilmeyecektir. 

Anket sorularındaki size en uygun seçeneği işaretleyiniz; anketin üzerine adınızı 

yazmayınız, kimliğinizi belirtecek herhangi bir işaret koymayınız.  

Katkılarınız için teşekkür ederiz 

 

 

                                                                             Millî Eğitim Bakanlığı 

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
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BÖLÜM I.  

KİŞİSEL BİLGİLER 

 Bu bölümdeki her soruyu dikkatlice okuyup size en uygun seçeneği işaretleyiniz  

 

1.1. Okuldaki göreviniz 
      a. (  )  Yönetici                      
      b. (  )  Öğretmen 

 

1.2. Görev yaptığınız okul türü 
       a. ( ) Endüstri meslek lisesi     

       b. ( ) Kız meslek lisesi 

       c. ( ) Ticaret meslek lisesi 

       d. ( ) Mesleki eğitim merkezi 

 

1.3.Okulunuzun bulunduğu ili belirtiniz 
      a. (  ) Denizli                             e. (  ) Yozgat 

      b. (  ) Bursa                                f. (  )  Isparta 

      c. (  ) Gaziantep                         g. (  )  Samsun 

      d. (  ) Erzincan   

                                               

1.4.Cinsiyetiniz   

    a. (  ) Kadın  b. (  ) Erkek 

 

1.5. Meslekteki kıdeminiz: 
a. ( )   0-5 yıl    

b. ( )  6-10 yıl     

c. ( )  11-15 yıl        

d. ( )  16-20 yıl    

e. ( )  21 yıl ve üzeri 
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Modüler program uygulamalarına yönelik görüşlerinize uygun ifadeyi  

X işaretini koyarak belirtiniz. 
Katılma  

Düzeyi 

Megep Kapsamında Hazırlanan Alanınıza ait Öğretim 
Programlarında; 

 

T
am

 

O
ld

uk
ça

 

O
rt

a 

A
z 

H
iç

 

2.1 Alan isimleri sektöre uygundur.      

2.2 Alan tanımları doğru ifade edilmiştir.      

2.3. Dal / Meslek isimleri doğru ifade edilmiştir      

2.4. Dal / Meslek tanımları doğru ifade edilmiştir.      

2.5 Mesleklerin seviyeleri orta öğretim düzeyine uygundur.      

2.6. Mesleki Yeterlik tablolarında yer alan iş ve işlemler yeterlidir.      

2.7 Mesleki Yeterlik tablolarında yer alan iş ve işlemler doğru ifade 

edilmiştir. 
     

2.8. Haftalık Ders Çizelgelerinde yer alan Alan Ortak Dersleri o Alana 

ait ortak yeterlikleri kazandıracak niteliktedir. 

     

2.9. Haftalık Ders Çizelgelerinde yer alan Alan Ortak Derslerin süreleri 

yeterlidir. 

     

2.10. Haftalık Ders Çizelgelerinde yer alan Dal Dersleri dala ait 

yeterlikleri kazandıracak niteliktedir. 

     

2.11. Ders bilgi formlarında derslerin amacı ve tanımları doğru ifade 

edilmiştir 

     

2.12. Derste yer alan modüller bir birinin ön koşulu olacak ve anlamlı bir 

bütün olacak şekilde sıralanmıştır. 

     

2.13. Derste yer alan modüller içerik olarak birbirini tamamlamaktadır.      
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Modüler program uygulamalarına yönelik görüşlerinize uygun ifadeyi  

X işaretini koyarak belirtiniz. 

Katılma  

Düzeyi 

Megep Kapsamında Hazırlanan Alanınıza ait Öğretim 
Programlarında; 

 

T
am

 

O
ld

uk
ça

 

O
rt

a 

A
z 

H
iç

 

2.14. Ders Bilgi Formlarında yer alan yöntem teknikler, ortam ve 

donanım ölçme değerlendirmeye yönelik açıklamalar yeterlidir. 

     

2.15. Modül Bilgi Sayfalarında yer alan açıklamalar uygulayıcılar için 

yeterli ve açıktır. 

     

2.16. Modül Bilgi Sayfalarında yer alan süre amaçlara ulaşmak için 

yeterlidir. 

     

2.17. Modül Bilgi Sayfalarında yer alan amaçlar anlaşılabilir ve 

ulaşılabilir niteliktedir. 

     

2.18. Modül Bilgi Sayfalarında yer alan içerik amaçlarla tutarlıdır ve 

yeterlidir. 
     

2.19. Modül kendi içerisinde bir bütünlük arz eder ve tek başına 

kullanılabilir 

     
2.20.  Bir modül farklı eğitim programlarında da kullanılacağı için ucuza 

mal olur 
     

2.21. İş piyasasının ihtiyaçlarına uygun  olarak hazırlanmıştır..      

2.22. İş piyasasında verimliliğin artması için uygun insan 

kaynaklarının oluşturulmasına hizmet etmektedir 
     

2.23. Esnek bir yapıya sahiptir.      

2.24. Yatay ve dikey geçişlere imkân tanınmaktadır.      

2.25. Öğretimde bilgi işlem teknolojilerinin ve bireysel öğretim 
yöntemlerinin kullanılmasına imkan tanımaktadır. 

     

 



 116

Modüler program uygulamalarına yönelik görüşlerinize uygun ifadeyi  

X işaretini koyarak belirtiniz. 
Katılma  

Düzeyi 

MEGEP Kapsamında Hazırlanan Alanınıza ait Öğretim 
Programları; 

 

T
am

 

O
ld

uk
ça

 

O
rt

a 

A
z 

H
iç

 

2.26.Mesleki eğitim programları yerel ihtiyaçlara cevap verebilecek 

bir yapıya sahiptir. 
     

MEGEP Kapsamında Hazırlanan Alanınıza ait Çerçeve 

Öğretim Programında; 
     

2.27. Öğrencilerin program sonunda kazanacakları yeterlilikler açık seçik 

belirtilmiştir. 
     

2.28. Öğrencilerin giriş koşulları eğitim öğretim durum ve ortamları 

hakkında yeterli ve açık bilgiler yer almaktadır.  
     

2.29. Öğretmenlerin kullanacakları ölçme ve değerlendirme araçları ile 

eğitimde uygulayacakları yöntem ve teknikler konusunda mevzuata 

uygun açıklamalar yer almaktadır. 

     

2.30. İş piyasasının istihdam edeceği bireylerin yeterliliklerini 

kazandıracak dersler yer almaktadır. 
     

MEGEP Kapsamında Hazırlanan Bireysel Öğrenme 
Materyallerinin (Modüllerin); 

      Açıklamalar Bölümünde; 

     

2.31. Modülün tanımı modülün içeriğini yansıtacak biçimde ifade 

edilmiştir. 
     

2.32. Tanım kısa ve herkesçe kolayca anlaşılır bir biçimde ifade 

edilmiştir. 
     

2.33. Süre kazandırılacak davranışlar için yeterlidir.      
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Modüler program uygulamalarına yönelik görüşlerinize uygun ifadeyi  

X işaretini koyarak belirtiniz. 
Katılma  

Düzeyi 

MEGEP Kapsamında Hazırlanan Bireysel Öğrenme 
Materyallerinin (Modüllerin); 

      Açıklamalar Bölümünde; 

T
am

 

O
ld

uk
ça

 

O
rt

a 

A
z 

H
iç

 

2.34. Yeterlik açık ve anlaşılır bir biçimde ifade edilmiştir.      

2.35. Genel amaç ve amaçlar anlaşılır ve ulaşılabilir niteliktedir.      

2.36. Ortam ve donanım öğrenme faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi 

yeterliğin kazandırılabilmesi için yeterlidir. 
     

2.37. Ölçme Değerlendirme kısmı Modül içerisinde yer alan ölçme 

değerlendirme faaliyetleri hakkında yeterince ve açık bilgiler 

içermektedir. 

     

      Giriş Bölümünde;      

2.38. Kazandırılacak yeterlik hakkında bilgi içermektedir.      

2.39. Öğrenci motivasyonunu sağlayacak niteliktedir.      

 MEGEP Kapsamında Hazırlanan Bireysel Öğrenme 

Materyallerinin (Modüllerin) Öğrenme Faaliyetleri Bölümünde; 

     

2.40. Amaç cümlesi doğru (öğrenciye hitaben) ifade edilmiştir.      

2.41. Araştırma bölümünde öğrencinin seviyesine uygun, hazır 

bulunuşluk düzeyini yükseltecek, görev ve öneri ifadeleri yer almaktadır.
     

2.42. Bilgi Sayfaları öğrenci seviyesine uygun güncel doğru amaç 

cümlesinde yer alan bilgi beceri ve tavırları kazandırmaya yönelik 

bilgiler içermektir. 

     

2.43. Yeterince resim, grafik şekil ve sembollerle desteklenmiştir.      

2.44. Öğrenme faaliyetlerinde öğrenci ilgili kaynak kitap, kişi ya da 

kuruluşlara yönlendirilmiştir. 
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Modüler program uygulamalarına yönelik görüşlerinize uygun ifadeyi  

X işaretini koyarak belirtiniz. 

Katılma 

Düzeyi 

MEGEP Kapsamında Hazırlanan Bireysel Öğrenme Materyallerinin 

(Modüllerin) Öğrenme Faaliyetleri Bölümünde; 

 

T
am

 

O
ld

uk
ça

 

O
rt

a 

A
z 

H
iç

 

2.45. Uygulama faaliyetleri bölümü bireysel öğrenme yöntemlerine 

uygun olarak; Öğrencinin kazanacağı davranışlar açık ifade edilmiştir. 
     

2.46. Uygulama faaliyetlerinde öğrencinin anlayacağı uygulayabileceği 

açık net öneri, talimat ve uyarılara yer verilmiştir. 
     

2.47. Ölçme değerlendirme bölümünde yer alan ölçme araçları 

kazandırılacak davranışların tamamını yoklayacak biçimde 

hazırlanmıştır.  

     

2.48. Ölçme araçlarında öğrencileri yönlendirici açıklamalara yer 

verilmiştir. 
     

2.49. Sorular öğrenci seviyesine uygundur.      

2.50. Değerlendirme sonunda yapması gereken işlemlerle ilgili 

açıklamalara yer verilmiştir. 
     

Modül Değerlendirme Bölümünde: 

     

2.51. Modül ile kazandırılacak yeterliği ( bilgi, beceri, tutumların 

tamamını) ölçebilecek özelliktedir. 

     

2.52. Modüler sistemde derslerin işlenişi daha düzenli olmaktadır.      

2.53. Modüler sistemde öğrencilerin derslere katılımı artmıştır.      

2.54. Ders işleme yöntem ve teknikleri faydalı olmaktadır.      

2.55. Modüler sistem AB ile uyum açısından önemlidir.      
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Modüler program uygulamalarına yönelik görüşlerinize uygun ifadeyi  

X işaretini koyarak belirtiniz. 

Katılma 

Düzeyi 

Modüler Sistem ile İlgili Değerlendirmeler 

 

T
am

 

O
ld

uk
ça

 

O
rt

a 

A
z 

H
iç

 

 2.56. Modüler sistemin ülkemize faydalı olacağına inanıyorum.      

2.57. Geleneksel programlara göre modüler sistem daha uygundur.      

2.58. Ders geçme sistemi devam etmelidir.       

2.59. Modülleri hazırlayanlara bu konuda yeterli seminerler verilmiştir.      

2.60. Modüller hazırlandıktan sonra alanın uzmanı kişilerin onayına 

sunulmuştur. 
     

2.61. Diğer ülkelerin modüler sistemi uygulamaları konusunda yeterli 

bilgim bulunmaktadır 
     

2.62. Kullandığım modüllerin uzman kişiler tarafından hazırlandığına 

inanıyorum. 
     

2.63. Modüllerin hazırlanması, önemli bir organizasyonu 

gerektirmektedir. 
     

Modülerin uygulanmasına yönelik değerlendirmeler 

     

2.64. Modülleri kullanmadan önce yeterli bilgi verilmiştir. 

     

2.65. Modülleri kullanmadan önce zümre öğretmenleri incelemiştir. 

     

2.66. Modüllerin incelenmesi sonucu önemli hatalar tespit edilmiştir. 

     

2.67 Modüllerde tamamlanması gereken önemli eksikler bulunmaktadır.      

2.68. Modüllerin internet ortamında olması daha uygundur.      

2.69. Modüller yeterli olduğundan başka kaynağa ihtiyaç duymuyorum.      
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Modüler program uygulamalarına yönelik görüşlerinize uygun ifadeyi  

X işaretini koyarak belirtiniz. 

Yeterlilik  

DÜZEYİ 

Modüllere Yönelik Değerlendirilmesi 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.70.  Modüllerin içeriği ne derecede yeterlidir?      

2.71. Modüllerin içindeki şekiller ne derecede yeterlidir?       

2.72. Modüllerin içindeki grafikler ne derecede yeterlidir?      

2.73. Modüllerin yazılı metinlerinin anlaşılma düzeyi ne derecede 

yeterlidir? 
     

2.74. Modüllerin test soruları ne derecede yeterlidir?      

2.75 Modüller öğrencilerin seviyelerine ne derecede uygundur?      

2.76. Modüllerin kapsadığı bilgiler, iş piyasası ile ne derecede 

örtüşmektedir? 
     

2.77. Modüllerin kapsadığı beceriler iş piyasası ile ne derecede 

örtüşmektedir? 
     

2.78. Modüllerde gereksiz bilgi ve ayrıntıya ne derecede yer veriliyor?      

2.79. Modüllerde güncelliğini yitirmiş bilgilere ne derecede yer veriliyor?      

2.80. Modüller hazırlanırken konuların basitten karmaşığa göre 

hazırlanmasına ne derecede önem verilmiştir? 
     

2.81. Modüller hazırlanırken konuların kolaydan zora göre 

hazırlanmasına ne derecede önem verilmiştir? 
     

2.82. Modüller hazırlanırken konuların somuttan soyuta göre 

hazırlanmasına ne derecede önem verilmiştir? 
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Anket formunda yer almayan ancak yer almasını istediğiniz konular varsa lütfen 

aşağıda belirtiniz. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

… 

 

                                                                  Teşekkür ederiz. 
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