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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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ÖN SÖZ 

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler her alanda önemli değişikliklere yol açmakta ve söz 

konusu değişime uyum sağlayabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmek, günümüz eğitim 

sitemlerinin temel amaçlarının başında gelmektedir. Ülkelerin kalkınmasında temel 

unsurlardan biri olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde mesleki eğitim, önemli bir 

işleve sahiptir. 

Mesleki eğitim, bireyi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğiterek bir meslek sahibi 

olabilmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve kişilik kazandırmayı, böylelikle bireyin toplumsal 

iş bölümüne katılmasını, kendisinin ve toplumun her açıdan kalkınmasına katkıda 

bulunmasını amaçlayan bir eğitim türü olarak tanımlanabilir. Birey mesleki eğitim süreci 

boyunca nitelikli insan gücü tanımlaması kapsamındaki özellikleri kazanmak amacıyla çeşitli 

eğitim öğretim ortamlarına katılır. Bunların bir kısmı mesleki davranışların kazandırıldığı 

ortamlar iken bir bölümü de genel eğitim kapsamında değerlendirilebilecek davranışların 

kazandırıldığı eğitim öğretim ortamlarıdır.  

Ülkemizde yıllardır genel eğitim, mesleki eğitim ikilemi diyebileceğimiz bir sorun 

yaşanmaktadır. Başka bir deyişle genel eğitim ağırlıklı eğitim sistemimizde bireyler, orta 

öğretimde büyük bir çoğunlukla genel eğitime yönelmekte, üniversiteye giderek meslek sahibi 

olmayı hedeflemektedirler. Oysa gelişmiş ülkelerin bu konudaki temel stratejisi çoğunlukla 

ortaöğretim düzeyinde bireylere mesleki bir nitelik kazandırmak olarak göze çarpmaktadır. 

Bunu yaparken de genel eğitim mesleki eğitim bütünlüğü içerisinde bir eğitim öğretim süreci 

tasarlamaktadırlar. Başka bir deyişle birey bir meslek öğrenirken aynı zamanda genel kültür 

denilebilecek eğitimi de belirli ölçüde almakta ve bireyin bir bütün olarak yetiştirilmesi 

hedeflenmektedir. Bunun sağlanması için ortak dersler denilen derslerde elde edilen 

kazanımların bireyin mesleki eğitimine de katkıda bulunması beklenmektedir. 

Ortak derslerin bireyin mesleki eğitimine ne kadar katkısının olduğu konusunda 

ülkemizde bir araştırma yapılmadığı gerçeğinden yola çıkılarak yapılan bu araştırmanın, 

mesleki eğitim programlarının geliştirilmesi çalışmalarında önemli bir yere sahip olacağını 

umut etmekteyim.  

Araştırmanın verilerinin sağlanmasında katkılarından dolayı il millî eğitim 

müdürlüklerine, öğrencilere, araştırmayı yapan Dr. Serap AKCAOĞLU SAYDIM’a, 

çalışmanın danışmanlığını yapan Prof. Dr. Mehmet TAŞPINAR’a, Araştırmayı koordine 

eden Araştırma Şubesi Müdür Vekili Dr. Semra Tican BAŞARAN’a, grafik-tasarım ve 

kapak çalışmaları için Hüseyin MUTLUCAN’a teşekkür ederim. 

 Murat YALÇIN 

 Daire Başkanı 
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ÖZ 

İçinde bulunduğumuz çağda ülkelerin en önemli varlıklarının başında sahip oldukları 

nitelikli insan gücü gelmektedir. Bunu oluşturmanın temel yolu da nitelikli mesleki eğitimden 

geçmektedir. Mesleki eğitim, aynı zamanda nitelikli bir genel eğitimi de gerektirmektedir. 

Bunu sağlayan unsurların başında mesleki eğitim programları içinde yer alan ortak derslerin 

kazanımları gelmektedir. Söz konusu derslerin programda yer almasının bir nedeni de mesleki 

eğitime çeşitli açılardan katkısının olmasıdır.  

Bu araştırmanın genel amacı, ortak derslerin mesleki ve teknik eğitime katkısının ne 

düzeyde olduğunu belirlemek ve katkının oranını yükseltmek için çözüm önerileri sunmaktır. 

Tarama modeline göre yapılan bu araştırmanın evrenini 2008-2009 öğretim yılında 

Türkiye’deki resmi mesleki ve teknik okullara devam eden 11. sınıf öğrencileri ve bu 

okullarda görev yapan meslek dersi öğretmenleri oluşturmaktadır. Bu evrenden +  % 3 hata 

payına % 95 güven düzeyine göre 1100 11. sınıf öğrencisine anket uygulanması uygun 

görülmüştür. Bu sayının 1/3’ü kadar oran meslek dersleri öğretmenleri için esas alınmış ve 

366 öğretmenden de anket yardımıyla veriler toplanmıştır.  

Araştırmamızdan elde edilen verilere göre, ortak derslerin genel kültüre ve iletişim 

becerisine katkı sağlamakla birlikte bu derslerdeki konuların, alan/dal derslerini yeterince 

desteklemediği görülmektedir. Ortak dersler öğrencilerin mesleki gelişimlerine ve mesleki 

ilgilerine “kısmen” katkı sağlamakta, bu derslerde öğrenilen bilgiler “kısmen” kalıcı 

olmaktadır. Bununla birlikte öğrenciler, ortak derslere yeterince ilgi göstermemekte ve bu 

dersleri “kısmen” de olsa sıkıcı bulmaktadırlar.  

Başlıca öneriler şöyle özetlenebilir: Alan dersleri oluşturulurken alanın özelliğine 

yönelik, alan/dal dersleri oluşturulabilir. Örneğin Matematik dersinin yanında “Meslek 

Matematiği”, “Mesleki İngilizce”, “Ticaret Matematiği” gibi dersler de yer alabilir. Ortak ders 

öğretmenleri ile meslek dersi öğretmenleri arasında koordinasyon ve sürekli iletişim 

sağlanmalıdır. Meslek liseleri için ortak derslerin öğretim programı hazırlanırken meslek 

öğretmenlerinin görüşleri alınmalı, komisyonlarda meslek lisesi öğretmenleri de yer almalıdır. 



vi 
 

 



vii 
 

İÇİNDEKİLER 

 
ÖN SÖZ ...................................................................................................................................iv 

ÖZ ............................................................................................................................................v 

ABSTRACT ............................................................................................................................vi 

İÇİNDEKİLER.......................................................................................................................vii 

TABLOLAR LİSTESİ ..........................................................................................................iv 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
GİRİŞ.......................................................................................................................................1 

1.1. Problem Durumu......................................................................................................1 
1.2. Araştırmanın Amacı.................................................................................................2 
1.3. Araştırmanın Önemi ................................................................................................3 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

ALAN YAZIN TARAMASI ..................................................................................................5 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
YÖNTEM ................................................................................................................................13 

3.1. Araştırmanın Yöntemi .............................................................................................13 
3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi..........................................................................13 
3.3. Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi ve Uygulanması ......................................18 
3.4. Verilerin Analizi ......................................................................................................19 
3.5. Sınırlılıklar ...............................................................................................................20 
3.6. Sayıtlılar...................................................................................................................20 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR ve YORUM ......................................................................................................21 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
SONUÇ ve ÖNERİLER.........................................................................................................51 

5.1. Sonuç .......................................................................................................................51 
5.2. Öneriler ....................................................................................................................57 

 
KAYNAKLAR........................................................................................................................59 
EKLER ....................................................................................................................................60 

Ek 1: Öğretmen ve Öğrenci Anketleri..........................................................................61 
Ek 2: Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları ve Dalları....................................................70 



viii 
 



ix 
 

TABLOLAR LİSTESİ  

 Tablo Adı Sayfa

1 Araştırmanın Öğrenci Evreninin ve Örnekleminin Genel Müdürlüklere Göre 
Dağılımı 

14 

2 % 95 Güven Düzeyi ve Çeşitli Kesinlik Sınırları İçin Örnek Büyüklükleri 14 

3 İllere Göre Okul Sayılarının Evren ve Örnekleminin Dağılımı 15 

4 Öğretmenlerin Evren ve Örneklem Sayıları  16 

5 Öğrenci ve Öğretmen Evren ve Örneklem Tablosu  17 

6 Ankete Katılan 11. Sınıf Öğrencilerinin ve Meslek Dersi Öğretmenlerinin 
Bulundukları Okul Türleri 

21 

7 Öğrencilerin Alanlarına Göre Dağılımı 22 

8 Meslek Dersi Öğretmenlerinin Branşlarına Göre Dağılımı 23 

9 Öğrencilerin Eğitimlerini Mesleki ve Teknik Okulların Birinde Devam Etmeye 
Kendilerinin Karar Verip Vermediğine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

25 

10 Öğrencilerin Öğrenim Gördüğü Alan/Dalı Kendilerinin Tercih Edip 
Etmediklerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

25 

11 Öğrencilerin Öğrenim Gördüğü Alan/Daldan Memnun Olup Olmadıklarına 
İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

26 

12 Öğrencilerin Tercih Edecekleri Mesleğin Öğrenim Gördüğü Alan/Dal İle İlgili 
Olup Olmadığına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

27 

13 Ortak Derslerdeki Bilgilerden Alan/Dal Derslerinde Yararlanma Durumu 28 

14 Ortak Derslerdeki Konuların Alan/Dal Derslerinin Anlaşılırlığını Kolaylaştırması 
Durumu 

29 

15 Ortak Derslerdeki Konuların Alan/Dal Derslerini Destekleme Durumu 29 

16 Ortak Derslerdeki Örneklerin Alan/Dal Derslerinin Konularıyla 
İlişkilendirildiğinde Öğrencilerin Konuyu Daha Kolay Anlama Durumu 

29 

17 Ortak Derslerdeki Etkinlik Çalışmalarının Alan/Dal Derslerini Destekleme Durumu 30 

18 Ortak Derslerdeki Kazanımların Öğrencilerin Daha Etkili Okuma, Yazma ve 
Konuşmalarını Destekleme Durumu 

30 

19 Ortak Derslerdeki Bilgilerin Alan/Dal Derslerindeki Sorunları Çözme 
Becerilerinin Gelişmesine Katkı Sağlamama Durumu 

31 

20 Ortak Derslerin Öğrencilerin Hayal Gücü/Görsel Algılama Yeteneklerine Katkı 
Sağlama Durumu 

312 

21 Ortak Derslerin Bireysel ve Grup Çalışmalarında Sorumluluk Alma Becerilerini 
Geliştirerek Alan Derslerine Bu Becerileri Aktarma Durumu 

32 

22 Ortak Derslerin Meslek Alanında Yetiştirmeye Katkı Durumu 32 

23 Ortak Derslerin Öğrencilerin Bölümlerine Olan İlgilerini Artırma Durumu  33 



x 
 

25 Ortak Derslerde Öğrenilen Bilgilerin Kalıcı Olma Durumu 33 

26 Ortak Derslerde Öğrenilen Bilgilerin Günlük Hayatta Kullanılma Durumu  34 

27 Ortak Derslerin Genel Kültüre Katkı Sağlama Durumu 34 

28 Ortak Derslerin İletişim Becerisine Katkı Sağlama Durumu 35 

29 Ortak Derslerin Sosyalleşmeye Yardımcı Olma Durumu 35 

30 Ortak Derslerin Diğer Arkadaşlarla Daha İyi İlişkiler Kurmaya Katkı Sağlama Durumu 36 

31 Ortak Derslerin Sanata Olan İlgiyi Artırma Durumu 36 

32 Ortak Derslere Alan/Dal Derslerinden Daha Fazla İlgi Gösterme Durumu  37 

33 Ortak Derslerin Seçilen Meslek Dalıyla İlgili Olmadığı İçin Sıkıcı Olma Durumu 37 

34 Ortak Derslerin Zaman Kaybı Olarak Görülme Durumu 37 

35 Ortak Derslerin Meslek Ahlakını Geliştirme Durumu 38 

36 Ortak Derslerin Mesleğe Karşı Olan Sevgiyi Olumlu Yönde Etkileme Durumu 38 

37 Ortak Derslerin Alan Derslerinde İhtiyaç Duyulan Araştırma, Tartışma ve 
Değerlendirme Yeteneklerinin Gelişmesine Katkı Sağlayamama Durumu 

39 

38 Ortak Derslerden Elde Edinilen Kazanımlar Sonucu Öğrencilerin Kendilerini 
Daha İyi İfade Edebilme Durumu 40 

39 Ortak Derslerde Kazanılan Doğruluk, Dürüstlük, Saygı, Sevgi vb. Kazanımların 
Alan Derslerine ve Mesleğe Yansıtılma Durumu 

40 

40 Ortak Derslerin Milli Kimlik Bilincinin Gelişmesine ve Ülkemizin Gelişmesine 
Üreterek Katkıda Bulunma Bilinci Kazandırmaya Yardımcı Olma Durumu 

41 

41 Ortak Derslerin Evrensel Değerleri Kazandırarak Mesleklere İlişkin Evrensel 
Değerleri Öğrenmeye Merak Uyandırma Durumu 

41 

42 Ortak Derslerin Özgüven Kazandırma ve Mesleklerini Başarıyla Yapabilme 
İnançlarını Artırma Durumu 

42 

43 Ortak Derslerin, Öğrencilere Sağlıklı Fiziksel ve Ruhsal Yapıya Sahip Olma 
Bilinci Kazandırması ve Bu Durumun, Mesleki Eğitimlerine Yansıması Durumu 

42 

44 Üniversitenin Etkisiyle Ortak Derslere Yoğunlaşma Durumu 43 

45 Ortak Derslerin Ders Saatinin Artırılma Durumu 43 

46 Öğrencilerin Ortak Derslerden Hangisi/Hangilerinin Kendileri İçin Daha Yararlı 
Olduğuna Dair Görüşlerinin Önem Sırasına Göre Durumu 

44 

47 Öğretmenlerin Ortak Derslerden Hangisi/Hangilerinin Mesleki Eğitim İçin Daha 
Yararlı Olduğuna Dair Görüşlerinin Önem Sırasına Göre Durumu 

45 

48 Öğrencilerin Ortak Derslerin Mesleki ve Teknik Eğitime Katkısı Üzerine 
Görüşlerinin Durumu 

46 

49 Öğretmenlerin Ortak Derslerin Mesleki ve Teknik Eğitime Katkısı Üzerine 
Görüşlerinin Durumu 

49 

 



1 
 

BİRİNCİ BÖLÜM  

 

GİRİŞ 

 

1.1. Problem Durumu 

Genel eğitim ve mesleki ve teknik eğitim, Türk eğitim sistemi içerisinde bir bütündür. 

Ancak okulların hedefleri ve yetiştirilen öğrencilerin özelliklerine göre okul türlerinin 

amaçları değişmektedir. Her türdeki eğitim kurumu, bağlı olduğu genel müdürlüğün 

hedeflerine uygun öğrenci profili oluşturmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim öğrencileri de 

bulundukları eğitim kurumlarının amaçlarına uygun yetişmek durumundadır. 

Mesleki ve teknik eğitimin amacı: 

 Bireyi bütünüyle yetiştirir ve onun topluma uyumunu sağlar, 

 Bireyi belli bir mesleğe, mesleğin çeşitli kademelerine hazırlar ve meslek içinde geliştirir, 

 Bireyi, toplumun amaçları ve ekonomik ihtiyaçlar için yetiştirir, 

 Toplumun gelişmesini ve bütünleşmesini sağlar, 

 İleri sanayi toplumunun ve uygarlığın gerektirdiği yeter sayıda bilgi, beceri ve davranışlara 
sahip insan gücünü yetiştirir (Millî Eğitim Bakanlığı, 2005:14) 

olarak belirlenmiştir. 

Mesleki eğitim İŞ, BİREY VE EĞİTİM’den oluşan üç boyutlu bir bütündür. Mesleki 

eğitimin başarısı işin gereklerine uygun işgücü yetiştirilebilmesiyle ölçülür. İşteki değişimin 

mesleki eğitimin amaçlarına, içeriğine, öğrenme–öğretmen süreçlerine, kullanılan araç ve 

gereçlere, değerlendirmede izlenen stratejilere ve öğretmenin niteliklerine anlamlı yansımaları 

olmaktadır. Mesleki ve teknik eğitimin temel işlevi iş hayatının talepleri ile uyumlu becerili 

ve teknik işgücünü yetiştirmektir (Sezgin ve Taşpınar: 2009). 

Ülkemizde mesleki ve teknik eğitimin kapsamına örgün eğitimde Anadolu teknik 

liseleri, Anadolu meslek liseleri, teknik liseler, meslek liseleri ve çok programlı liseler 

girmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik eğitim kapsamındaki bu okul türleri 

için farklı haftalık ders çizelgeleri oluşturmuştur. Haftalık ders çizelgelerinde dersler: ortak 

dersler, alan/dal dersleri, seçmeli dersler ve rehberlik olmak üzere dört kategoride 

belirlenmiştir. Her kategorideki dersin haftalık ders çizelgesinde bulunma fonksiyonu 

birbirinden farklı; ancak birbirini tamamlar niteliktedir. 
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Farklı kategorideki derslerin bireyin gelişiminde farklı etkileri olduğu söylenebilir. 

Ancak bunların birbirlerine destek olarak bireyin eğitim sürecine katkı sağlaması da 

beklenmektedir. Başka bir deyişle ortak derslerin kendine özgü amaçları oldu gibi, bireyin 

mesleki eğitimine de katkılarının olması beklenmektedir. Örneğin bireyin mesleki kişilik 

gelişimine, genel kültürlerine, iletişim becerilerinin gelişmesine, alanlarındaki sorunları 

çözme, eleştirel düşünebilme vb. pek çok niteliklerinin gelişmesi açısından ortak derslerin 

katkı sağlaması beklenmektedir. Bu katkının yeterince sağlanıp sağlanmadığına ilişkin yeterli 

araştırma olmadığı gözlenmiş ve böyle bir araştırma yapılmaya gerek duyulmuştur.  

 
1.2. Araştırmanın Amacı 

 

Bu araştırmanın amacı, ortak derslerin, mesleki ve teknik eğitime katkısının ne 

düzeyde olduğunu belirlemek ve bu katkının oranını yükseltmek için çözüm önerileri 

sunmaktır. 

Araştırmanın amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

 A. Kişisel Bilgiler 

1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarının 11. sınıfında 

kayıtlı bulunan öğrencilerin; 

1.1. Yaşadığı il 

1.2. Okul türü 

1.3. Alan/Dal 

2. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarında görev yapan 

öğretmenlerin; 

2.1. Yaşadığı il 

2.2. Görev yaptığı okulun türü 

2.3. Branşı 

B. Öğrencilerin Mesleki ve Teknik Eğitimi Tercihi 

3. Öğrencilerin Mesleki ve Teknik Eğitime yönelik olarak 

3.1. Öğrenimlerini mesleki ve teknik eğitimde devam ettirmeye kendilerinin karar 

verip vermediğine, 

3.2. Öğrenim gördüğü alan/dalı kendilerinin tercih edip etmediğine, 

3.3. Öğrenim gördüğü alan/daldan memnun olup olmadığına, 

3.4. Tercih edeceği mesleğin öğrenim gördüğü alan/dal ile ilgili olup olmadığına 

ilişkin görüşleri nasıldır? 
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C. Ortak Derslerin Mesleki ve Teknik Eğitime Katkısı 

4. Öğrenci ve öğretmenlerin alan/dal ve ortak dersler hakkındaki düşünceleri 

4.1. Ortak derslerin alan derslerine etkisi hakkında iki grubun görüşleri arasında 

anlamlı bir fark var mıdır?  

4.2. Ortak derslerin öğrencileri yönlendirmeye etkisi konusunda iki grubun görüşleri 

arasında anlamlı bir fark var mıdır?  

4.3. Ortak derslerin okul-yaşam ilişkisine etkisi hakkında iki grubun görüşleri arasında 

anlamlı fark var mıdır?  

4.4. Ortak derslerin sosyalleşmeye etkisi açısından iki grubun görüşleri arasında 

anlamlı farklılık var mıdır?  

4.5. Ortak derslerin öğrencilerin psikolojisi üzerindeki etkisi konusunda görüşler 

arasında anlamlı fark var mıdır? 

Ç. Ortak Ders Saatleri 

5. Öğrencilerin ve öğretmenlerin ortak ders saatleri hakkındaki düşünceleri 

5.1. Öğrencilerin ve öğretmenlerin ortak derslere ait ders saatlerini yeterli bulma 

düzeyleri konusundaki görüşleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

D. Ortak Derslerin Mesleki ve Teknik Eğitime Katkısının Artırılması 

6. Öğrenci ve öğretmenlerin ortak derslerin mesleki ve teknik eğitime katkısının 

artırılması için neler yapılabileceğine dair düşünceleri nelerdir? 

 

1.3. Araştırmanın Önemi 

  
 Ortaöğretim dokuzuncu sınıf ortak dersleri tüm okul türlerinde aynıdır. On, on bir ve on 

ikinci sınıf düzeylerinde okul türlerine ve öğrenim alanlarına göre dersler farklılık 

göstermektedir. Mesleki ve teknik eğitimde de okul türlerine göre onuncu sınıftan itibaren 

alan/dala göre öğrenciler, farklı dersler ile karşılaşmaktadırlar. Ancak genel olarak mesleki ve 

teknik eğitimde dokuzuncu sınıftan sonra öğrencilerin alan/dalları ne olursa olsun bazı ortak 

dersler her bölüm için söz konusudur.  Mesleki ve teknik okul ve kurumlara her ne kadar 

ortak dersler, öğrencilerin ortak bir genel kültüre sahip olmalarını amaçlasa da aynı zamanda 

meslek derslerine destek ve katkıda bulunmaktadır; ancak bu katkının ne kadar olduğu 

bilinmemektedir. Bu açıdan araştırmamız önemlidir. Çünkü ortak derslerin mesleki 

eğitimdeki yeri ve önemi hakkında herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Yapılan bu 
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araştırma ile ortak derslerin mesleki eğitime katkısı belirlenmeye çalışılacak ve gelecekteki 

mesleki eğitim programlarının geliştirilmesi çalışmalarına önemli katkı sağlayacaktır.  

 

1.4. Tanımlar 

Mesleki Eğitim: Bireye iş hayatında belirli bir meslekle ilgili bilgi, beceri ve iş 

alışkanlıkları kazandıran ve bireyin yeteneklerini çeşitli yönleriyle geliştiren eğitimdir 

(Alkan ve diğerleri,1998: 5). 

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

tutum, davranış ve istihdam olanağı sağlayan alan (MEB, 2009: 43).  

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 biri (MEB, 2009: 43). 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

ALAN YAZIN TARAMASI 
 

Mesleki ve teknik öğretimin yapısı, nitelikli iş gücü yetiştirme açısından büyük öneme 

sahiptir. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretimin yapısı, örgün ve yaygın 

öğretim olmak üzere iki grup altında ele alınmaktadır. 

 
Şema 1: Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemi (MEB, 2006) 

 

 Örgün eğitim, belli bir yaş grubundaki bireylere, Millî Eğitimin amaçlarına göre 

hazırlanmış eğitim programlarıyla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir 

(Fidan,1996). 

 “Örgün eğitim, 

1. Okul öncesi, 

2. İlköğretim 

3. Ortaöğretim 

4. Yükseköğretim” olarak kademelendirilmiştir (Millî Eğitim Vakfı, 2002: s. 41). 

TEMEL EĞİTİM 

ORTAK 9. SINIF 

10. SINIF 

 
İ 
Ş 
  

H 
A 
Y 
A 
T 
I 
  

12. SINIF 

11. SINIF 

DİPLOMA 

YÜKSEK ÖĞRENİM  

SERTİFİKA  

YETİŞKİNLER 
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Örgün mesleki ve teknik eğitim ise, dokuzuncu sınıftan itibaren diploma sürecine kadar 

devam eden ve öğretimin okulda gerçekleştiği bölümdür. 

Örgün mesleki ve teknik eğitimin amaçları: 

“1) Öğrencilere orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmak,  

2) Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya 

hayata ve iş alanlarına hazırlamak,  

3) Anadolu meslekî ve teknik ortaöğretim programları ile ayrıca öğrencilerin bilimsel ve teknolojik  

gelişmeleri  izleyebilecek  düzeyde  bir yabancı dili öğrenmelerini sağlamak.” tır (MEB, 2002). 

Araştırmanın kapsamında yer alan örgün eğitim kurumları, Erkek Teknik Öğretim 

Genel Müdürlüğü (endüstri meslek liseleri, Anadolu meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu 

teknik liseleri ve çok programlı liseler)  ve Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne (Kız 

meslek liseleri, meslek liseleri, Anadolu kız meslek liseleri, kız teknik liseleri ve Anadolu kız 

teknik liseleri)  bağlı okullardır (TÜSİAD, 1999). 

Her okul türünün amacına göre haftalık ders saati çizelgesinde bulunan dersler de 

farklıdır. 

 Eğitim sistemimizde dokuzuncu sınıf tüm lise türlerinde ortak olmakla birlikte on, on 

bir ve on ikinci sınıflarda okul türlerine göre derslerin türleri değişiklik göstermektedir. 

Mesleki ve teknik eğitim okullarında eğitim öğretim dört yıldır. Mesleki ve teknik eğitim 

okulları: Anadolu meslek lisesi, meslek liseleri, teknik liseler ve Anadolu teknik liseleri 

olmak üzere dört alt türü içerisinde barındıran bir yapıya sahiptir. Bu okullarda ortak derslerin 

dışındaki derslerde modüler program esasına dayalı eğitim ve öğretim yapılmaktadır.  

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.07.2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile kabul 

edilen “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri” 

doğrultusunda, mesleki ve teknik eğitim okullarındaki dersler ve ders saatleri belirlenmiştir. 

Mesleki ve teknik eğitim okullarında onuncu sınıftan itibaren ortak dersler, meslek 

dersleri ve seçmeli dersler olmak üzere üç ana başlıkta ders grupları bulunmaktadır. 

Öğrencilerin onuncu sınıfta yerleştikleri alana ve dala göre meslek dersleri ve seçmeli dersler 

belirlenmektedir. Haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak dersler, alan/dal/meslek dersleri ve 

seçmeli dersler “Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği”nde aşağıdaki 

gibi tanımlanmaktadır: 
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“Ortak Dersler1 

Madde 7 — (Değişik birinci fıkra:19.10.2005/25971 RG) Ortak dersler, öğrencilerin okulu 

bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir.  

Bu dersler, bütün öğrencilere asgarî ortak genel kültür vermek, toplum sorunlarına duyarlı, 

yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırma 

amacına yöneliktir.  

Alan/Dal/Meslek Dersleri 

Madde 8 — (Değişik : 4.9.2010/27692 RG) Alan/dal/meslek dersleri; mesleki ve teknik 

ortaöğretim kurumları, imam-hatip liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinde öğrenciyi hedeflediği 

yükseköğretim programları ile mesleğe ve iş alanlarına hazırlayan ve bu yönde ona gelişme imkânı 

sağlayan derslerdir. 

Seçmeli Dersler  

Madde 9 —(Değişik: 4.9.2010/27692 RG) Seçmeli dersler; öğrencileri ilgi ve istekleri 

doğrultusunda hedefledikleri yükseköğretim programlarına hazırlayan ve kişisel yeteneklerini 

geliştirebilmelerine imkân sağlayan derslerdir.” (MEB, 02.09.2010). 

Mesleki ve teknik eğitimde, ortak derslerin haftalık ders çizelgesinde bulunmasının 

önemli bir gerekçesi, “Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği”nin ikinci bölümünün c 

maddesinde belirtildiği gibi  “Gençlere ve yetişkinlere ortak bir genel kültür kazandırmak 

suretiyle onlarda kişi ve toplum sorunlarını tanıma ve çözüm yollarını üretme; ülkenin sosyal, 

kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma bilincinin kazandırılmasının” 

(Başbakanlık, 2002) hedeflenmesidir.2 Doğan’a göre (1977: s.28) geçmişten beri mesleki ve 

teknik eğitim, “sosyal ve kültürel değerler yönünden boşta bırakılmıştır.” Millî Eğitim 

Bakanlığı olarak Doğan’ın bahsettiği bu boşluk, ortak dersler ile kapatılmaya çalışılmıştır. 

Bir öğrenci mesleki ve teknik eğitimin hangi türünde (Anadolu teknik lisesi, teknik lise, 

Anadolu meslek lisesi, meslek lisesi) eğitim alırsa alsın ortak ders olarak Dil ve Anlatım, 

Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini her yıl almak zorundadır. Diğer ortak 

dersler ise, sınıf düzeyine ve okul türüne göre haftalık ders çizelgesinde yer almaktadır. 

                                                 
1“Bu madde başlığı "Ortak Genel Kültür Dersleri " iken, 19/10/2005 tarihli ve 25971 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan yönetmelikle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.” 
2 Yedinci Millî Eğitim Şûrası’nda ortak dersler, “mecburi dersler” olarak belirtilmekte ve “lise seviyesindeki 
öğrencilerin genel kültürünü sağlayan dersler” olarak tanımlanmaktadır (MEB, 1962: s. 124). 

Şirin (2005) ise ortak dersleri, “meslek liselerinin bütün alanlarında; öğrencilerin iyi ilişkiler kurabilme, 
teknolojiyi kullanabilme ve işe uyum sağlayabilme yeterliği kazandıran dersler” (s.23) olarak tanımlamaktadır. 
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TEKNİK LİSE 

HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 

DERS 
KATEGORİLERİ 

DERSLER 
9.  

SINIF 
10.  

SINIF 
11.  

SINIF 
12.  

SINIF 
DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 

TÜRK EDEBİYATI 3  3 3 3 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK 
BİLGİSİ 

1 1 1 1 

TARİH 2 2 - - 
T.C. İNKILAP TARİHİ VE 
ATATÜRKÇÜLÜK 

- - 2 - 

COĞRAFYA 2 2 - - 

MATEMATİK 4 - - - 

GEOMETRİ 2 - - - 

FİZİK 2 - - - 

KİMYA 2 - - - 

BİYOLOJİ  2  - - - 

SAĞLIK BİLGİSİ 1 - - - 

FELSEFE - - 2 - 

YABANCI DİL 3 2  2  2  

BEDEN EĞİTİMİ 2 2 2 - 

GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 1 - - - 

MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ - 1 - - 

O
R

T
A

K
 D

E
R

S
L

E
R

 

TRAFİK VE İLK YARDIM - - - 1 

TOPLAM 29 15 14 9 

ALAN/DAL 
DERSLERİ 

 
 
 
 

-    

ALAN/DAL DERSLERİ TOPLAMI - 15 15 19 

SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI - 12 13 14 

REHBERLİK VE YÖNLENDİRME 1 1 1 1 

TOPLAM DERS SAATİ 30 43 43 43 
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ANADOLU TEKNİK LİSESİ 
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 

DERS 
KATEGORİLERİ 

DERSLER 
9. 

SINIF 
10. 

SINIF 
11. 

SINIF 
12. 

SINIF 
DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 
TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK 
BİLGİSİ 

1 1 1 1 

TARİH 2 2 - - 
T.C. İNKILAP TARİHİ VE 
ATATÜRKÇÜLÜK 

- - 2 - 

COĞRAFYA 2 2 - - 

MATEMATİK 4 - - - 

GEOMETRİ 2 - - - 

FİZİK 2 - - - 

KİMYA 2 - - - 

BİYOLOJİ 2 - - - 

SAĞLIK BİLGİSİ 1 - - - 

FELSEFE - - 2 - 

YABANCI DİL 6 4 4 4 

BEDEN EĞİTİMİ 2 2 2 - 

GÖRSEL SANATLAR /MÜZİK 1 - - - 

MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ - 1 - - 

O
R

T
A

K
 D

E
R

S
L

E
R

 

TRAFİK VE İLK YARDIM - - - 1 

TOPLAM 32 17 16 11 

ALAN/DAL 
DERSLERİ 

 -    

ALAN/DAL DERSLERİ TOPLAMI - 15 15 19 

SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI - 12 13 14 

REHBERLİK VE YÖNLENDİRME 1 1 1 1 

TOPLAM DERS SAATİ 33 45 45 45 
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MESLEK LİSESİ 

HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 

DERS 
KATEGORİLERİ 

DERSLER 
9.  

SINIF 
10.  

SINIF 
11.  

SINIF 
12.  

SINIF
DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 

TÜRK EDEBİYATI 3  3 3 3 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK 
BİLGİSİ 

1 1 1 1 

TARİH 2 2 - - 
T.C. İNKILAP TARİHİ VE 
ATATÜRKÇÜLÜK 

- - 2 - 

COĞRAFYA 2 2 - - 

MATEMATİK 4 - - - 

GEOMETRİ 2 - - - 

FİZİK 2 - - - 

KİMYA 2 - - - 

BİYOLOJİ  2  - - - 

SAĞLIK BİLGİSİ 1 - - - 

FELSEFE - - 2 - 

YABANCI DİL 3 2  2  - 

BEDEN EĞİTİMİ 2 2 2 - 

GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 1 - - - 

MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ - 1 - - 

O
R

T
A

K
 D

E
R

S
L

E
R

 

TRAFİK VE İLK YARDIM - - - 1 

TOPLAM 29 15 14 7 

ALAN/DAL 
DERSLERİ  

 -    

ALAN/DAL DERSLERİ TOPLAMI - 16 (15) 22 (24) 28

SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI - 3 (5) 3 (6) 4 

REHBERLİK VE YÖNLENDİRME 1 1 1 1 

 TOPLAM DERS SAATI 30  35 (35) 40 (38) 40
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ANADOLU MESLEK LİSESİ 
     HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 

DERS 
KATEGORİLERİ 

DERSLER 
9. 

SINIF 
10. 

SINIF 
11. 

SINIF 
12. 

SINIF 
DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 
TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK 
BİLGİSİ 

1 1 1 1 

TARİH 2 2 - - 
T.C. İNKILAP TARİHİ VE 
ATATÜRKÇÜLÜK 

- - 2 - 

COĞRAFYA 2 2 - - 
MATEMATİK 4 - - - 
GEOMETRİ 2 - - - 
FİZİK 2 - - - 
KİMYA 2 - - - 
BİYOLOJİ 2 - - - 
SAĞLIK BİLGİSİ 1 - - - 
FELSEFE - - 2 - 
YABANCI DİL 6 4 4 4 
BEDEN EĞİTİMİ 2 2 2 - 
GÖRSEL SANATLAR /MÜZİK 1 - - - 
MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ - 1 - - 

O
R

T
A

K
 D

E
R

S
L

E
R

 

TRAFİK VE İLK YARDIM - - - 1 

TOPLAM 32 17 16 11 

ALAN/ DAL 
DERSLERİ  

 -    

ALAN/DAL DERSLERİ TOPLAMI - 16 (15) 22 
(16) (21) 

28 

SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI - 6 (8) 5 (12) (7) 4 

REHBERLİK VE YÖNLENDİRME 1 1 1 1 

TOPLAM DERS SAATİ 33 40 (40) 
(44) (40) (44) 

(MEB, 01.09.2010) 
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Mesleki ve teknik eğitimde ortak dersler, öğretim programına ve ders kitaplarına 

dayalı olarak işlenirken; alan ve dal derslerinde, temelleri On Beşinci Millî Eğitim 

Şûrası’nda atılan modüler eğitim programları uygulanmaktadır.3 

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarını farklı yönlerden ele alan pek çok 

çalışma yapılmıştır. Ancak araştırmamızın konusu olan ortak derslerin meslek 

derslerine etkisi üzerine doğrudan ya da dolaylı değinen bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Ortak dersler, bütün lise türleri için öğrencilerin genel kültürünü geliştirmesi ve katkı 

sağlaması için düşünülen dersler olduğundan, bu derslerin fonksiyonları ve meslek 

derslerini desteklemeleri hakkında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

 

 
 

 

                                                 
3 “Meslekî ve teknik eğitimde sistem bütünlüğü esasına dayalı eklemli (modüler) eğitim programları 

uygulanmalı, alan ve dal eğitimine önem verilmelidir.” (MEB, 1996: s. 214). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

YÖNTEM 

 

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

geliştirilmesi, verilerin toplanması ve analizi, araştırmanın sınırlılıkları ve sayıltılarına 

dair bilgiler yer almaktadır. 

3.1. Araştırmanın Yöntemi 

Mesleki ve teknik eğitimde ortak derslerin, alan/dal derslerine katkısını ortaya 

koymayı amaçlayan bu araştırma, tarama (betimsel) modelinde bir araştırmadır. Tarama 

modeli, geçmişte ve halen var olan durumu var olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan 

bir araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 1995:77). Mesleki ve teknik eğitimde araştırma 

konumuzla ilgili olabilecek araştırmalar, yapılan çalıştay ve sempozyumlardaki 

bildiriler taranarak durum tespiti yapılmış, öğrenci ve öğretmenlere yönelik anketler 

uygulanarak öğrenci ve öğretmenlerin mesleki ve teknik eğitimde ortak derslerin önemi 

ve yerine ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir. 

 

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini, 2008-2009 öğretim yılında Türkiye’deki resmi mesleki 

ve teknik okullara devam eden 11. sınıf öğrencileri ve bu okullarda görev yapan meslek 

dersi öğretmenleri oluşturmaktadır. Evreni oluşturan 11. sınıf öğrenci sayısı 192.838, 

meslek dersi öğretmen sayısı 53.809’dur.  
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Tablo 3.2.1. Araştırmanın Öğrenci Evreninin ve Örnekleminin Genel Müdürlüklere  
Göre Dağılımı 
 

Evren bilgileri, 2008-2009 öğretim yılı verileri (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 05.01.2010 tarihli 
e-posta bilgisi) 
 

Geniş bir kapsama sahip olan evrende, evrenin durumu ve hakkında bilgi sahibi 

olmak, yargıya varmak amacı ile ondan alınan örnek bir grup üzerinde araştırmanın 

verileri elde edilmesi düşünülmüştür. Evrenin büyük olması, örneklem seçimini gerekli 

kılmıştır.  

Araştırmanın örneklem sayısı; evren sayısı, güven aralığı ve hata oranı göz 

önünde bulundurularak aşağıdaki tabloda gösterilen verilerle belirlenmiştir. 

 
Tablo 3.2.2. % 95 Güven Düzeyi ve Çeşitli Kesinlik Sınırları İçin Örnek Büyüklükleri 

Kesinlik ( Göz Yumulabilir Hata ) 
Evren Büyüklüğü 

+ 1% + 2% + 3% + 4% + 5% 
1.000       375 278 
2.000     696 462 322 
3.000   1334 787 500 341 
4.000   1500 842 522 350 
5.000   1622 879 536 357 
10.000 4899 1936 964 566 370 
20.000 6489 2144 1013 583 377 
50.000 8057 2291 1045 593 381 
100.000 8763 2345 1056 597 383 
500.000 to   9423 2390 1065 600 384 

*Bu durumlarda evrenin %50’den fazlasının örnekte yer alması gerekir. 
Kaynak: (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004:50) 

 Tabloda % 95 olasılıkla ve % 3 “göz yumulabilir hata”  payına göre örneklem 

büyüklükleri gösterilmektedir. Araşmamız için % 3 hata payına ve evrene göre 11. sınıf 

öğrencileri için örneklem sayısı 1056 yeterli iken anketlerin tamamının geri dönmemesi 

veya öğrenciye ulaşılamaması, boş dönmesi gibi riskler düşünülerek 1100 öğrenciye 

anket uygulanması uygun görülmüştür. 

 
Devlet Planlama Teşkilatının birinci düzeyine göre on iki bölge yer almaktadır. 

Araştırmamızın örneklem seçiminde birinci düzey dikkate alınmış ve her bölgeden bir il 

        11. Sınıf Öğrenci Sayısı 
 Evren  Örneklem 
Erkek Teknik Öğretimi Genel 
Müdürlüğü 131.338 

% 68
748 

Kız Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü   61.500 % 32 352 
Toplam 192.838 %100 1100 
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seçilmiştir. Büyükşehir olması ve sanayi açısından gelişmişliği dikkate alınarak 

bölgelerdeki İstanbul, İzmir, Ankara, Kayseri ve Bursa illeri bilinçli seçilmiş; diğer 

bölgelerdeki iller tesadüfi olarak belirlenmiştir. On iki bölgeden belirlenen on iki ildeki 

mesleki ve teknik okul sayıları, Kız Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Erkek 

Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğünün web adresinden yararlanarak tespit edilmiştir. 

On iki bölgenin Türkiye’yi temsil ettiğini varsayarsak seçilen on iki ilin de kendi 

bölgelerini temsil etmelerinden dolayı Türkiye evrenini yansıttığını söyleyebiliriz. On 

iki ildeki mesleki ve teknik okulların sayısı evreni oluştururken, her ildeki Erkek Teknik 

Öğretimi Genel Müdürlüğüne ve Kız Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 

okulların sayıları belirlenip, seçilen illerin okul sayılarına göre oranlanarak örneklem 

okul sayıları tespit edilmiştir. Hangi Genel Müdürlükten kaç öğrencinin seçileceği 

toplam öğrenci sayısı ağırlandırılarak belirlenmiştir. 

Tablo 3.2.3. İllere Göre Okul Sayılarının Evren ve Örnekleminin Dağılımı 
 
 Okul Sayıları 

Erkek Teknik Öğretimi Genel 
Müdürlüğü 

Kız Teknik Öğretimi Genel 
Müdürlüğü 

Evren Evren 

 

 

 

 

Bölge 

 

 

 

 

İl 

% Oran Okul 
Sayısı

Örneklem 

Okul 
Sayısı

% Oran Okul 
Sayısı 

Örneklem 

Okul Sayısı

1. Bölge İstanbul 27,69  72 36 34,26  62 31

2. Bölge Tekirdağ 4,63  12 6 4,43  8 4

3. Bölge İzmir 13,84  36 18 14,36  26 13

4. Bölge Bursa 11,54  30 15 9,39  17 9

5. Bölge Ankara 19,62  51 25 14,36  26 13

6. Bölge Adana 6,54  17 9 5,52  10 5

7. Bölge Kayseri 5,38  14 7 5,52  10 5

8. Bölge Bartın 1,54  4 2 1,66  3 1

9. Bölge Rize 3,46  9 4 1,66  3 1

10. Bölge Kars 1,15  3 2 0,55  1 1

11. Bölge Hakkâri 0,77  2 1 2,21  4 2

12. Bölge Şanlıurfa 3,84  10 5 6,08  11 6

TOPLAM 260 131 181 91

(Kaynak: http://etogm.meb.gov.tr/; http://ktogm.meb.gov.tr/ indirme tarihi 05.04.2010) 
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Araştırmanın örneklemini oluşturan mesleki ve teknik liselerdeki 1100 11. sınıf 

öğrencisi on iki ildeki 441 mesleki ve teknik okuldan 222 örneklem okulu random 

uygulanarak kura ile seçilmiş ve orantısal olarak dağılımı yapılmıştır.  

Meslek dersi öğretmenlerinin dağılımı ise örneklemi oluşturan  öğretmenlerin 

aritmetik ortalaması alınarak öğrenciler için seçilen her okuldan bir veya iki öğretmen  

belirlenmiştir.   

 
Tablo 3.2.4. Öğretmenlerin Evren ve Örneklem Sayıları                                                                                   

 
Erkek Teknik Öğretimi Genel 

Müdürlüğü 
Kız Teknik Öğretimi Genel 

Müdürlüğü 
 

Evren Örneklem Evren Örneklem
Meslek Dersi 
Öğretmen Sayısı  

45430 249 8379 117 

Toplam 86114 17519
2008-2009 Öğretim Yılı verileri (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 05.01.2010 tarihli e-posta bilgisi) 

 
Türkiye’de mesleki ve teknik okul ve kurumlarında 53.809  meslek derslerine ait 

branş öğretmenleri görev yapmaktadır. Öğretmen örneklem sayısı, örneklem öğrenci 

sayısının 1/3’ü oranında belirlenmiştir. 1100 öğrencinin 1/3’ü 366’dır. Genel 

Müdürlüklerdeki öğrenci sayısına göre de orantısal olarak örneklem öğretmen sayısı, 

Kız Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü için 117; Erkek Teknik Öğretimi Genel 

Müdürlüğü için 249 olarak seçilmiştir.  
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3.3. Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi ve Uygulanması 

Bu araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırma ekibi tarafından geliştirilen 

anket ve görüşme formu kullanılmıştır. Anketler, 11. sınıf öğrencilerinin ve bu sınıflara 

ders veren alan/dal öğretmenlerinin meslek derslerine ortak derslerin katkılarını 

belirlemeye yönelik görüşlerini almak üzere hazırlanmıştır.  

Anket geliştirme çalışmasının ilk aşamasında konuyla ilgili geniş bir literatür 

taraması (internet, kitap, dergi, tez, bilimsel araştırma, bildiri, sunular vb.) yapılmıştır. 

Elde edilen bilgilere göre ankette sorulması planlanan maddelerden oluşan bir havuz 

oluşturulmuş; içlerinden araştırmanın amacına en fazla hizmet edeceği düşünülen 

maddeler seçilmiştir. Böylece tutum ölçeği, çoktan seçmeli sorular ve açık uçlu 

sorulardan oluşan taslak anket oluşturulmuştur. Bu konuda alanında uzman olan 

kişilerden taslak anket ile ilgili görüşleri istenmiş, yapılan öneriler doğrultusunda anket 

yeniden düzenlenmiştir. Anketin anlaşılabilirliğini değerlendirmek ve geçerliliğini 

sağlayabilmek amacıyla pilot uygulamada Bursa/Demirtaşpaşa Endüstri Meslek Lisesi, 

Ankara/Batıkent Anadolu Meslek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Ankara/Atatürk 

Kız Teknik Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi, Ankara/Zübeyde Hanım Kız Teknik ve 

Anadolu Kız Meslek Lisesinin 11. sınıf öğrencilerinden okul müdürlerinin belirlediği 

farklı alan/dallardan oluşan 75’er öğrenci (4x75=300 öğrenci) ve bu okullardaki 

alan/dal öğretmenlerinin tamamına öğretmen ve öğrenci anketleri uygulanmıştır. Hem 

uygulamadaki aksaklıklar göz önünde bulundurularak hem de anketi cevaplayan öğrenci 

ve öğretmenlerin önerileri doğrultusunda veri toplama araçları tekrar 

değerlendirilmiştir. Anketin uygulaması esnasında elde edilen geri bildirimler ve elde 

edilen verilerin analizlerinden ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda gerekli 

düzenlemeler yapılmıştır. Anketin görünüş ve kapsam geçerliliği konusunda konu alanı 

uzmanlarının görüş ve önerileri de alınmış, bu görüşler doğrultusunda, ankete son şekli 

verilmiştir. 

Öğrenci anketinin birinci bölümünde, kişisel bilgiler ve öğrencilerin bulunduğu 

bölümle ilgili görüşlerine ilişkin sorular;  ikinci bölümde beşli likert ölçeğinde ortak 

derslere ve alan/dal derslerine ait görüşlere ilişkin sorular; üçüncü bölümde alan/dal 

derslerine hangi ortak derslerin daha çok katkı sağlayabileceğine yönelik bir açık uçlu 

soru ve mesleki eğitimde ortak derslerin katkısının artırılması için neler 
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yapılabileceğine dair ikinci bir açık uçlu soru yer almaktadır.  Alan/dal öğretmen 

anketlerinde ise, ikinci ve üçüncü bölümler öğrenci anketleriyle ortak olmakla birlikte 

birinci bölümde sadece öğretmenlere ait kişisel bilgiler yer almaktadır. 

Öğrenci anketlerinde birinci bölümünde 8, ikinci bölümde 34, üçüncü bölümde 2 

soru olmak üzere 44 soru yer almaktadır. 

Alan/dal öğretmen anketinde birinci bölümde 4, ikinci bölümde 35, üçüncü 

bölümde 2 soru olmak üzere 41 soru bulunmaktadır. 

 

3.4. Verilerin Analizi 

Anket ile elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS programı kullanılmıştır. 

Veri toplama amacıyla kullanılan ölçme araçları, uygun istatistiksel yöntemlerle analiz 

edilmiştir. Kişisel verilerde frekans ve yüzde dağılımları hesaplanmıştır. Karşılaştırmalı 

verilerde ise öncelikle dağılımların normal olup olmadığı Levene testi ile test edilmiş, p 

< 0,05 düzeyinde anlamlı fark belirlendiğinde dağılımların normal olmadığı kararı 

verilmiştir. Bu durumda parametrik olmayan t testlerinden olan Mann Whitney U testi 

ile görüşler karşılaştırılmıştır. Buna karşın Levene testi sonuçlarına göre p > 0,05 

anlamlı fark olmadığı durumda ise dağılımların normal olduğu belirlenmiş ve bu 

durumda ise parametrik t testi olan bağımsız gruplar t testi ile görüşler 

karşılaştırılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak 0,05 düzeyi seçilmiştir. 

Görüşlerin karşılaştırıldığı likert tipi anket biçimindeki seçeneklerle toplanan 

verilerde sınıflandırma aşağıdaki aralıklara göre yapılmıştır. 

1 – 1,80 kesinlikle katılmıyorum 

1,81 – 2,60 katılmıyorum 

2,61 – 3,40 kısmen katılıyorum 

3,41 – 4,20 katılıyorum 

4,21 – 5,00  kesinlikle katılıyorum 

Açık uçlu sorulara verilen cevaplar kaydedilerek tekrarlanan görüş ve 

değerlendirmelerin frekansları hesaplanmıştır. Anket formuna ait veriler ayrı ayrı 

çözümlenmiş ve araştırmanın amaçları doğrultusunda bulgular tablolaştırılıp 

yorumlanmıştır.  
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Mevcut veriler doğrultusunda araştırmanın amaçları dikkate alınarak araştırma 

raporu hazırlanmıştır. 

 

3.5. Sınırlılıklar 

 Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Kız Teknik Öğretimi Genel 

Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik liselerin 11. sınıf öğrencilerinden 

anketlere cevap verecek örneklemdeki öğrencilerin görüşleri ile, 

 Örnekleme seçilen okullardaki meslek dersi öğretmenleri ile,  

 2008-2009 eğitim öğretim yılı Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme 

Dairesi Başkanlığının öğretmen ve öğrenci sayılarına ait istatistikî verileri ile 

sınırlıdır. 

 

3.6. Sayıltılar 

Bu araştırmada; 

 Örnekleme alınan tüm grupların verdikleri cevapların gerçeği yansıttığı, 

 Veri toplama aracının araştırmanın amacını gerçekleştirebilecek nitelikte 

olduğu varsayılmıştır. 
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 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

BULGULAR ve YORUM 

Bu bölümde, verilerin analizi sonucu elde edilen bulgular ve bu bulgulara 

yönelik yorumlar yer almaktadır. 

4.1. Kişisel Bilgiler 

Öğrencilerin ve öğretmenlerin kişisel bilgilerinin yer aldığı bu bölümde, 

öğrencilerin öğrenim gördükleri okul türü ve alanlarına ilişkin bulgular ile 

öğretmenlerin görev yaptıkları okul türleri ve branşlarına ait bulgular bulunmaktadır.  

4.1.1. Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri ve Meslek Dersi Öğretmenlerinin 

Bulunduğu Okul Türlerine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmanın bu bölümünde, daha önceden belirlenen alt amaçlar 

doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarına 2008-

2009 eğitim öğretim yılında 11. sınıfa devam eden öğrencilerin öğrenim gördükleri okul 

türlerine ve meslek dersi öğretmenlerinin bulundukları okul türlerine ait elde edilen 

verilerin çözümleri ile ulaşılan bulgular ve bu bulgularla ilgili yorumlar yer almaktadır. 

Aşağıdaki tabloda öğrenci ve öğretmenlerin okul türlerine ilişkin verilerinin 

dağılımı yer almaktadır. 

Tablo 4.1.1. Ankete Katılan 11. Sınıf Öğrencilerinin ve Meslek Dersi Öğretmenlerinin 

Bulundukları Okul Türleri 

        Öğrenci     Öğretmen 

 f % f %
Boş 7 0,6 9 2,5

Meslek Lisesi 654 59,5 229 62,6

Anadolu Meslek Lisesi 101 9,2 32 8,7

Teknik Lise 177 16,1 52 14,2

Anadolu Teknik Lisesi 161 14,6 44 12,0

Toplam 1100 100,0 366 100,0

Tablo 4.1.1 incelendiğinde, mesleki ve teknik okul türleri bakımından 

örneklem belirlenirken –okul türleri, araştırmamızın amacı için öncelikli olmadığından 

dolayı göz ardı edilerek- orantısal olmayan bir tercih yapılmıştır. Araştırmamızın 
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anketlerine meslek liselerinden % 59,5; Anadolu meslek liselerinden % 9,2; teknik 

liselerinden % 16,1; Anadolu teknik  liselerinden % 14,6 oranında öğrenci ankete cevap 

vermiştir. Anketimize cevap veren meslek dersi öğretmenlerinin % 62,6’sı meslek 

liselerinde,  % 8,7’si Anadolu meslek liselerinde,  % 14,2’si teknik liselerde, % 12,0’si 

Anadolu teknik  liselerinde  görev yapmakta olduklarını  ifade etmişlerdir. 

Verilere göre araştırmamıza katılan öğrencilerin okul türlerinin oranlarının 

sıralamasında çoğunluğu meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri almaktadır. 

4.1.2. Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Alanlara İlişkin Bulgular ve 

Yorumlar 

11. sınıf öğrencilerinin alanlara göre dağılımları Tablo 4.1.2’de verilmiştir. 

Tablo 4.1.2. Öğrencilerin Alanlarına Göre Dağılımı 

 f % 

 Ahşap Teknolojisi 14 1,3 

  Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 5 0,5 

  Bilişim Teknolojileri 252 22,9 

  Büro Yönetimi ve Sekreterlik 4 0,4 

  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 115 10,5 

  Denizcilik 6 0,5 

  El Sanatları Teknolojisi 26 2,4 

  Elektrik Elektronik Teknolojisi 221 20,1 

 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 24 2,2 

  Gıda Teknolojisi 9 0,8 

  Giyim Üretim Teknolojisi 48 4,4 

  Grafik ve Fotoğraf 29 2,6 

  Güzellik ve Saç Bakim Hizmetleri 14 1,3 

  Güverte 2 0,2 

  Haritacılık 3 0,3 

  İnşaat Teknolojisi 13 1,2 

  Kimya Teknolojisi 22 2,0 

  Laborant 5 0,5 

  Makine Teknolojisi 63 5,7 

  Matbaa 2 0,2 

  Metal Teknolojisi 67 6,1 

  Motorlu Araçlar Teknolojisi 17 1,5 
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  Muhasebe ve Finansman 23 2,1

  Plastik Teknolojisi 6 0,5

  Radyo Televizyon 3 0,3

  Sosyal Bilimler 11 1,0

  Tapu Kadastro 3 0,3

  Tekstil Teknolojisi 12 1,1

  Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 40 3,6

  Ulaştırma Hizmetleri 6 0,5

  Yiyecek İçecek Hizmetleri 35 3,2

  Toplam 1100 100,0

Tablo 4.1.2’de araştırmaya katılan mesleki ve teknik okullara devam eden 11. 

sınıf öğrencilerinin alanlarının dağılımları verilmiştir.   % 22,9 oranıyla “Bilişim 

Teknolojileri”,  % 20,1 oranıyla “Elektrik Elektronik Teknolojisi” alanından öğrenciler 

çoğunlukta olarak anketlere cevap vermişlerdir.  Bilişim Teknolojileri ve Elektrik 

Elektronik Teknolojisi alanından öğrencilerin çok olmasının nedeni, bu alanların hem 

kız teknik ve meslek liselerinde hem de erkek teknik ve meslek liselerinde 

bulunmalarından dolayıdır. 

4.1.3. Meslek Dersi Öğretmenlerinin Branşlarına İlişkin Bulgular ve 

Yorumlar 

Meslek dersi öğretmenlerinin branşlarına göre durumlarını gösteren bulgular 

Tablo 4.1.3’te verilmiştir. 

Tablo 4.1.3. Meslek Dersi Öğretmenlerinin Branşlarına Göre Dağılımı 

  f %

 Ahşap Teknolojisi 9 2,5

  Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 1 0,3

  Bilgisayar 1 0,3

  Bilişim Teknolojileri 84 23,0

  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 27 7,4

  Denizde Güvenlik ve Su Ürünleri 1 0,3

  El Sanatları Teknolojisi 13 3,6

  Elektrik-Elektronik Teknolojisi 78 21,3

  Gemi Makineleri 2 0,5

  Gemi Yönetimi-Güverte 1 0,3

  Gıda Teknolojisi 5 1,4
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  Giyim Üretim Teknolojisi 15 4,1 

  Grafik ve Fotoğraf 4 1,1 

  Güzellik ve Saç Bakim Hizmetleri 9 2,5 

  İnşaat Teknolojisi 5 1,4 

  Makine Teknolojisi 39 10,7 

  Matbaa 3 0,8 

  Metal İşleri 17 4,6 

  Metal Teknolojisi 4 1,1 

  Mobilya 1 0,3 

  Motorlu Araçlar Teknolojisi 14 3,8 

  Muhasebe ve Finansman 7 1,9 

  Tekstil Teknolojisi 11 3,0 

  Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 2 0,5 

  Yiyecek İçecek Hizmetleri 13 3,6 

  Toplam 366 100,0 
 

Tablo 4.1.3’te meslek dersi öğretmenlerinin branşlara göre dağılımlarına yer 

verilmiştir.  Araştırmaya katılan öğretmenlerin en fazla % 23,0 oranında “Bilişim 

Teknolojileri” ve  % 21,3 oranında “Elektrik Elektronik Teknolojisi” branşından olduğu 

görülmektedir. Tablo 4.1.2’de olduğu gibi öğretmenlerin branşlarının öğrencilerin 

alanlarıyla örtüşmesinin nedeni, yine bu branşlardaki öğretmenlerin hem kız teknik ve 

meslek liselerinde hem de erkek teknik ve meslek liselerinde ders vermeleridir. 

4.2. Öğrencilerin Mesleki ve Teknik Eğitimi Tercihi 

Öğrencilerin eğitimlerini mesleki ve teknik eğitim okullarından birinde devam 

ettirmeye kendilerinin mi karar verdiği, okudukları alanları kendilerinin mi tercih ettiği 

araştırılmıştır. Bunun yanında, bu alanlardan memnuniyet düzeyleri ve okul bittikten 

sonra mesleklerini bu alanlardan birinde mi sürdüreceklerine yönelik bulgular da bu 

bölümde yer almaktadır. 

4.2.1. Öğrencilerin Öğrenimlerini Mesleki ve Teknik Eğitimde Devam 

Ettirmeye Kendilerinin Karar Verip Vermediğine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Öğrencilerin mesleki ve teknik okullardan birinde öğrenim görmeye 

kendilerinin karar verip vermediğine ilişkin verilerin dağılımı Tablo 4.2.1’de yer 

almaktadır.  
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Tablo 4.2.1. Öğrencilerin Eğitimlerini Mesleki ve Teknik Okulların Birinde Devam 
Etmeye Kendilerinin Karar Verip Vermediğine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

 

  f %

 Boş 22 2,0

  Evet 744 67,6

  Kısmen 267 24,3

  Hayır 67 6,1

  Toplam 1100 100,0
 

Tablo 4.2.1’de 11. sınıf öğrencilerinin mesleki ve teknik okullardan birisinde 

eğitim almaya kendilerinin karar verip vermediğine dair görüşleri yer almaktadır. 

Öğrenciler, % 67,6 oranında bu okullarda bulunmayı kendilerinin istediğini ifade 

ederken % 6,1”i “hayır” seçeneğini işaretleyerek isteklerinin dışında bu okullarda 

bulunduklarını belirtmişlerdir.  

Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun mesleki ve teknik eğitimi kendilerinin 

tercih etmeleri, bu okullara öğrencilerin ilgileri açısından önemli bir sonuç olarak 

değerlendirilmektedir. 

4.2.2. Öğrencilerin Öğrenim Gördüğü Alanı/Dalı Kendilerinin Seçip Seçmediğine 

İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Tablo 4.2.2’de öğrencilerin öğrenim gördüğü alanı/dalı kendisinin seçip seçmediğine 

ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 4.2.2. Öğrencilerin Öğrenim Gördüğü Alan/Dalı Kendilerinin Tercih Edip 
Etmediklerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 
 

  f %

 Boş 9 0,8

  Evet 818 74,4

  Kısmen 152 13,8

  Hayır 121 11,0

  Toplam 1100 100,0

Tablo 4.2.2’de öğrencilerin bulundukları bölüme ait memnuniyet durumları yer 

almaktadır. Tabloya göre öğrenciler, % 74,4 oranında öğrenim gördüğü alanı/dalı 

kendilerinin tercih ettiğini ifade ederken % 11,0”ı “hayır” seçeneğini işaretleyerek 

kendilerinin istemedikleri bir alanda bulunduklarını belirtmişlerdir.  
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Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun hem mesleki ve teknik eğitimi 

kendilerinin tercih etmeleri hem de öğrenim gördükleri alanda isteyerek bulunmaları, 

geleceğe yönelik planlarına olumlu katkılar sağlayacağını düşündürmektedir. 

4.2.3. Öğrencilerin Öğrenim Gördüğü Alan/Daldan Memnun Olup 

Olmadıklarına İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Öğrencilerin öğrenim gördüğü alan/daldan memnun olup olmadığına ilişkin 

verilerin dağılımı Tablo 4.2.3’te yer almaktadır.  

Tablo 4.2.3. Öğrencilerin Öğrenim Gördüğü Alan/Daldan Memnun Olup Olmadıklarına 
İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

 

  f % 

 Boş 7 0,6 

  Evet 815 74,1 

  Kısmen 194 17,6 

  Hayır 84 7,6 

  Toplam 1100 100,0 
 

Araştırmamıza katılan öğrencilerinin öğrenim gördükleri alanlara ilişkin 

görüşleri Tablo 4.2.3’te yer almaktadır. Öğrenciler, % 74,1 oranında alanlarından 

memnun olduklarını ifade ederken % 7,6”sı “hayır” seçeneğini işaretleyerek bulunduğu 

alandan memnun olmadıklarını belirtmişlerdir.  

Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunu öğrenim gördüğü alanı kendi tercih ettiği 

için bu alanlarda bulunmaktan da memnun olmaları beklenen bir durumdur.  

4.2.3. Öğrencilerin Tercih Edecekleri Mesleğin Öğrenim Gördüğü Alan/Dal 

İle İlgili Olup Olmadığına İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Tablo 4.2.4’te öğrencilerin tercih edecekleri mesleğin öğrenim gördüğü 

alan/dal ile ilgili olup olmadığına ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 
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Tablo 4.2.4. Öğrencilerin Tercih Edecekleri Mesleğin Öğrenim Gördüğü Alan/Dal İle İlgili 
Olup Olmadığına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 
 

  f %

 Boş 4 0,4

  Evet 634 57,6

  Kısmen 268 24,4

  Hayır 194 17,6

  Toplam 1100 100,0
 

Tablo 4.2.4’e göre, öğrencilerin, % 57,6’sı öğrenim gördükleri alan 

doğrultusunda mesleklerini tercih edeceklerini belirtirken, % 24,4”ü “kısmen”, %  17,6’sı 

öğrenim gördükleri alanla ilgili meslek tercih etmeyeceklerini ifade etmişlerdir.  

Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun bulundukları okulu, bölümü kendilerinin 

tercih etmeleri ve öğrenim gördükleri alandan memnun olmalarına rağmen, mezuniyet 

sonrası alanlarına yönelik meslek seçiminde oran düşmektedir.  

4.3.  Ortak Derslerin Mesleki ve Teknik Eğitime Katkısı 

Araştırmamızın en önemli alt amacını içeren bu bölümde öğretmen ve 

öğrencilerin ortak derslerin alan derslerine, yönlendirmeye, okul-yaşam ilişkisine, 

sosyalleşmeye ve öğrencilerin psikolojileri üzerine etkilerine yönelik bulgular yer 

almaktadır.  

Bu bölümde araştırmaya katılan öğrencilerle öğretmenlerin görüşleri 

karşılaştırılmıştır. Aşağıda bu konudaki tablolar ve yorumlar yer almaktadır. Tablolarda 

da görüleceği gibi öncelikle dağılımların normal olup olmadığı Levene testi ile test 

edilmiş, p < 0,05 düzeyinde anlamlı fark belirlendiğinde dağılımların normal olmadığı 

anlaşılmıştır. Bu durumda varyansların homojen olmadığı durumlarda kullanılan t 

değeri esas alınarak  görüşler karşılaştırılmıştır. Buna karşın Levene testi sonuçlarına 

göre p > 0,05 düzeyinde anlamlı fark olmadığı durumda ise dağılımların normal olduğu 

görülmüş ve bu durumda ise bağımsız gruplar t testi sonucuna göre görüşler 

karşılaştırılmıştır.  
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 4.3.1. Ortak Derslerin Alan Derslerine Etkisi Üzerine Bulgular ve 

Yorumlar 

Araştırmanın bu bölümünde: ortak derslerde elde edilen bilgilerden alan/dal 

derslerinde yararlanma durumuna;  ortak derslerdeki konuların, alan/dal derslerinin 

anlaşılırlığını kolaylaştırmasına; ortak derslerdeki konuların, alan/dal derslerini 

desteklemesine ve ortak derslerdeki konuların, alan/dal derslerinin anlaşılırlığını 

kolaylaştırmasına ilişkin veriler toplanmıştır. Bunun yanında ortak derslerdeki etkinlik 

çalışmalarının alan/dal derslerini destekleme durumuna, ortak derslerdeki kazanımların, 

öğrencilerin daha etkili okuma, yazma ve konuşmasını desteklemesine; ortak 

derslerdeki bilgilerin, alan/dal derslerindeki sorunları çözme becerilerinin gelişmesine 

katkı sağlama durumuna; ortak derslerdeki bilgilerin, alan/dal derslerindeki sorunları 

çözme becerilerinin gelişmesine katkı sağlama durumuna; öğrencilerin hayal 

gücü/görsel algılama yeteneklerine, öğrencilerin bireysel çalışma ve grup çalışmalarında 

sorumluluk alma becerilerini geliştirerek alan derslerine bu becerileri aktarma 

durumuna ilişkin görüşlerin karşılaştırma sonuçlarına ait bulgular  yer almaktadır.  

Tablo 4.3.1.1’de ortak derslerden elde edilen bilgilerden alan/dal derslerinde 

yararlanma durumu açısından öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerinin karşılaştırılması 

bulunmaktadır. 

 
Tablo 4.3.1.1. Ortak Derslerdeki Bilgilerden Alan/Dal Derslerinde Yararlanma Durumu 
 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 3,41 0,960 
Öğretmen 366 3,38 1,133 

14,682 0,000* 0,461 0,645 

*p < 0,05  

Ortak derslerden elde edilen bilgilerden alan/dal derslerinde yararlanma durumu 

açısından öğrenci ve öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Buna göre her iki grup da bu derslerden alan derslerinde “kısmen” yararlanıldığı 

görüşünü benimsemişlerdir.  

Ortak derslerdeki konuların, alan/dal derslerinin anlaşılırlığını kolaylaştırmasına 

ilişkin görüşlerin karşılaştırma sonuçları Tablo 4.3.1.2’de görülmektedir.  
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Tablo 4.3.1.2. Ortak Derslerdeki Konuların Alan/Dal Derslerinin Anlaşılırlığını 
Kolaylaştırması Durumu 
 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 3,34 0,904 
Öğretmen 366 3,27 1,121 

24,571 0,000* 1,247 0,213 

*p < 0,05  
 

Tabloda görüldüğü gibi öğrenci ve öğretmenlerin görüşleri arasında p > 0,05 

düzeyinde anlamlı bir fark yoktur. Buna göre gerek öğrenciler gerekse öğretmenler, 

öğrencilerin ortak derslerin alan/dal derslerinin anlaşılırlığını kolaylaştırdığı görüşüne 

“kısmen” katılmaktadırlar.  

Ortak derslerdeki konuların, alan/dal derslerini desteklemesine ilişkin görüşlerin 

karşılaştırma sonuçları Tablo 4.3.1.3’te görülmektedir.  

Tablo 4.3.1.3. Ortak Derslerdeki Konuların Alan/Dal Derslerini Destekleme Durumu 
 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 3,12 1,111 
Öğretmen 366 2,25 1,302 

22,205 0,000* 12,360 0,000* 

*p < 0,05  

Tabloda görüldüğü gibi ortak derslerdeki konuların alan/dal derslerini 

destekleme durumu açısından öğrenci ve öğretmenlerin görüşleri arasında p < 0,05 

düzeyinde anlamlı görüş farkı belirlenmiştir. Buna göre öğretmenler bu görüşe 

katılmazken, öğrenciler kısmen katılmaktadırlar. Öğretmenlerin bu konuda kötümser 

olmaları dikkat çekicidir.  

Ortak derslerdeki konuların, alan/dal derslerinin anlaşılırlığını kolaylaştırmasına 

ilişkin görüşlerin karşılaştırması sonuçları Tablo 4.3.1.4’te görülmektedir.  

Tablo 4.3.1.4. Ortak Derslerdeki Örneklerin Alan/Dal Derslerinin Konularıyla 
İlişkilendirildiğinde Öğrencilerin Konuyu Daha Kolay Anlama Durumu 
 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 3,60 1,047 
Öğretmen 366 3,28 1,211 

12,334 0,000* 4,813 0,000* 

*p < 0,05  
 

Tabloda görüldüğü gibi bu konuda grupların görüşleri arasında anlamlı farklılık 

belirlenmiştir. Öğretmenler ortak derslerdeki örneklerin alan/dal derslerinin konularıyla 



30 
 

ilişkilendirildiğinde öğrencilerin konuyu daha kolay anlayabilecekleri görüşüne kısmen 

katılırken, öğrenciler bu konuda daha iyimserdirler. Öğretmenler söz konusu derslerdeki 

örneklerin alan/dal dersleri ile nasıl ilişkilendirileceği konusunda endişeleri olduğu 

düşünülebilir. Nitekim görüşme yapılan öğretmenler de bunun nasıl oluşturulacağı 

konusunda endişelerini dile getirmişlerdir.  

Ortak derslerdeki etkinlik çalışmalarının alan/dal derslerini desteklemesine 

ilişkin görüşlerin karşılaştırma sonuçları Tablo 4.3.1.5’te görülmektedir.  

 
Tablo 4.3.1.5. Ortak Derslerdeki Etkinlik Çalışmalarının Alan/Dal Derslerini Destekleme 
Durumu 
 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 2,67 0,918 
Öğretmen 366 2,84 1,183 

27,271 0,000* -2,930 0,003* 

*p < 0,05  
 

Ortak derslerdeki etkinlik çalışmaların alan dal derslerini destekleyeceği görüşü 

konusunda da iki grubun görüşleri arasında anlamlı farklılık belirlenmiştir. Farklılık, 

istatistiksel olarak görünse de her iki grubun görüşlerinin de kısmen katılıyorum 

düzeyinde olduğu görülmektedir. Bu nedenle her iki grubun ortak derslerdeki 

ekinliklerin alan/dal derslerini kısmen desteklediğini düşünmektedirler. 

Ortak derslerdeki kazanımların, öğrencilerin daha etkili okuma, yazma ve 

konuşmasını desteklemesine ilişkin görüşlerin karşılaştırma sonuçları Tablo 4.3.1.6’da 

görülmektedir.  

 
Tablo 4.3.1.6. Ortak Derslerdeki Kazanımların Öğrencilerin Daha Etkili Okuma, Yazma 
ve Konuşmalarını Destekleme Durumu 
 

Levene’s Testi t  testi   −−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 3,22 1,039 
Öğretmen 366 3,78 1,057 

0,064 0,800 -9,032 0,000* 

*p < 0,05  
 

Tabloda görüldüğü gibi Levene testi sonucuna göre dağılımın normal olduğu 

belirlenmiştir. Buna göre t testi sonuçlarına göre görüşler arasında p < 0,05 düzeyinde 

anlamlı fark vardır. Öğretmenler ortak derslerdeki kazanımların öğrencilerin daha etkili 

okuma, yazma ve konuşmalarını desteklediği görüşüne katılırken, öğrenciler kısmen 
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katılmaktadırlar. Öğrencilerin okuma, yazma ve konuşma becerilerinin gelişmesinde 

ortak derslerin etkisi konusunda yeterince farkındalık içinde olmadıkları düşünülebilir.  

Ortak derslerdeki bilgilerin, alan/dal derslerindeki sorunları çözme becerilerinin 

gelişmesine katkı sağlayamamasına ilişkin görüşlerin karşılaştırma sonuçları Tablo 

4.3.1.7’de yer almaktadır.  

 
Tablo 4.3.1.7. Ortak Derslerdeki Bilgilerin Alan/Dal Derslerindeki Sorunları Çözme 
Becerilerinin Gelişmesine Katkı Sağlamama Durumu 
 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 3,23 0,994 
Öğretmen 366 2,97 1,172 

6,355 0,012 11,589 0,000* 

*p < 0,05  
 

Ortak derslerin alan/dal derslerinde karşılaşılan sorunlara çözüm getirme 

becerisine katkısı olup olmadığı görüşü konusunda da her iki grubun görüşleri arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılık belirlenmiştir. Öğrenciler öğretmenlere göre biraz 

daha iyimser olmakla birlikte her iki kesim de kısmen bu düşünceyi 

desteklemektedirler.  

Ortak derslerin öğrencilerin hayal gücü/görsel algılama yeteneklerine katkı 

sağlamasına ilişkin görüşlerin karşılaştırma sonuçları Tablo 4.3.1.8’de görülmektedir.  

 
Tablo 4.3.1.8. Ortak Derslerin Öğrencilerin Hayal Gücü/Görsel Algılama 
Yeteneklerine Katkı Sağlama Durumu 
 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 3,15 1,044 
Öğretmen 366 2,92 1,264 

15,779 0,002* 3,486 0,001* 

*p < 0,05  
 

Mesleki  eğitimde hayal gücü/görsel algılama önemli bir beceridir. Ortak 

derslerin bu becerilerin gelişimine katkısı olması konusunda ise yine grupların görüşleri 

arasında p < 0,05 düzeyinde anlamlı görüş farkı vardır. Öğrenciler biraz daha iyimser 

olmakla birlikte her iki grup kısmen bu görüşü desteklemektedirler.  

Öğrencilerin ortak derslerin bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alma 

becerilerini geliştirerek alan derslerine bu becerileri aktarma durumuna ilişkin 

görüşlerin karşılaştırma sonuçları Tablo 4.3.1.9’da yer almaktadır.  
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Tablo 4.3.1.9. Ortak Derslerin Bireysel ve Grup Çalışmalarında Sorumluluk Alma 
Becerilerini Geliştirerek Alan Derslerine Bu Becerileri Aktarma Durumu 
 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 3,10 0,985 
Öğretmen 366 3,65 1,178 

26,058 0,000* -8,689 0,000* 

*p < 0,05  
 

Ortak derslerde bireysel veya grup sorumluluğu almanın öğrencinin alan/dal 

derslerine bu becerileri aktarabilmeleri beklenmektedir. Bu konuda görüşler 

karşılaştırıldığında öğretmenler ve öğrencilerin görüşleri arasında p < 0,05 düzeyinde 

anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Buna göre öğretmenler bu görüşe katılırken, 

öğrenciler kısmen katılmaktadır. Öğretmenler bu konuda daha olumlu 

düşünmektedirler.  

 

4.3.2. Ortak Derslerin Öğrencileri Yönlendirmeye Etkisi Üzerine Bulgular 

ve Yorumlar 

Araştırmanın bu bölümünde: ortak derslerin öğrencileri meslek alanında 

yetiştirme durumuna ve ortak derslerin öğrencilerin bölümlerine olan ilgilerini 

artırmasına ilişkin görüşlerin karşılaştırma sonuçlarına ait bulgular  ve yorumlar yer 

almaktadır. 

Ortak derslerin meslek alanında yetiştirme durumuna ilişkin görüşlerin 

karşılaştırma sonuçları Tablo 4.3.2.1’de yer almaktadır.  

 
Tablo 4.3.2.1. Ortak Derslerin Meslek Alanında Yetiştirmeye Katkı Durumu 
 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 3,12 0,889 
Öğretmen 366 3,18 1,235 

72,518 0,000* -1,049 0,294 

*p < 0,05  
 

Tabloda görüldüğü gibi ortak derslerin öğrencilerin mesleki alanda yetişmelerine 

katkısının olması konusunda grupların görüşleri arasında bir farklılık belirlenmemiştir. 

Gerek öğretmenler gerekse öğrenciler, ortak derslerin öğrencilerin mesleki gelişimlerine 

kısmen katkı sağladığını düşünmektedirler. 

Ortak derslerin öğrencilerin bölümlerine olan ilgilerini artırmasına ilişkin 

görüşlerin karşılaştırma sonuçları Tablo 4.3.2.2’de yer almaktadır.  
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Tablo 4.3.2.2. Ortak Derslerin Öğrencilerin Bölümlerine Olan İlgilerini Artırma Durumu  
 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 2,58 0,955 
Öğretmen 366 2,82 1,269 

36,186 0,000* -3,783 ,000* 

*p < 0,05  
 

Öğrencilerin mesleki başarılarında alanlarına ilgi duymaları son derece 

önemlidir. Ortak derslerin öğrencilerin mesleki ilgilerine katkı sağlama durumuna 

ilişkin öğretmen ve öğrencilerin görüşleri karşılaştırıldığında, görüşler arasında p < 0,05 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Öğrenciler bu 

görüşe katılmazken, öğretmenler kısmen katılmışlardır. Bu konuda öğrencilerin daha 

olumsuz düşüncede olmaları dikkate değer bir bulgudur.  

 

4.3.3. Ortak Derslerin Okul-Yaşam İlişkisine Etkisi Üzerine Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmanın bu bölümünde ortak derslerde öğrenilen bilgilerinin kalıcı olma ve 

günlük hayatta kullanılma durumuna;  ortak derslerin genel kültüre ve iletişim 

becerisine katkı sağlama durumuna ilişkin bulgular yer almaktadır. 

Tablo 4.3.3.1’de ortak derslerde öğrenilen bilgilerinin kalıcı olma durumuna 

ilişkin görüşlerin karşılaştırma sonuçları yer almaktadır.  

Tablo 4.3.3.1. Ortak Derslerde Öğrenilen Bilgilerin Kalıcı Olma Durumu 
 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 2,82 0,940 
Öğretmen 366 3,49 1,123 

28,141 0,000* 11,306 0,000* 

*p < 0,05  
 

Bireyde kalıcı davranış değişikliği, öğrenilenlerin kalıcılığı ve yaşamda 

kullanılmasıyla doğru orantılıdır. Tabloda görüldüğü gibi öğrencilerin ortak derslerde 

öğrendiklerinin ne kadar kalıcı olduğu karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre bu 

konuda öğretmenlerle öğrencilerin görüşleri arasında anlamlı farklılık belirlenmiştir. 

Öğrenciler bilgilerin kısmen kalıcı olduğunu düşünürken, öğretmenler kalıcı olduğunu 

savunmaktadırlar.  
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Tablo 4.3.3.2’de ortak derslerde öğrenilen bilgilerinin günlük hayatta kullanılma 

durumuna ilişkin görüşlerin karşılaştırma sonuçları yer almaktadır.  

Tablo 4.3.3.2. Ortak Derslerde Öğrenilen Bilgilerin Günlük Hayatta Kullanılma Durumu  
 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 2,96 0,925 
Öğretmen 366 3,41 1,114 

43,518 0,000* -7,565 0,000* 

*p < 0,05  
 

Kalıcı davranış değişikliği, bilgilerin günlük hayatta kullanılması hâlinde 

mümkün olmaktadır. Bu konuda da yine öğretmenler ve öğrencilerin görüşleri arasında 

anlamlı farklılık vardır. Öğrenciler kısmen bu görüşe katılırken, öğretmenler 

öğrencilerin bu bilgileri hayatta kullanabildiklerini düşünmektedirler. Bu bulgu Tablo 

4.3.3.1’deki bulguyla paralellik göstermektedir. Buna göre davranış değişikliği 

beklenen öğrencilerin bilgilerinin yeterince kalıcı olmadığı ve bu bilgileri hayatta 

beklenen düzeyde kullanamadıkları yönündeki düşünceleri dikkate değer bir bulgudur. 

Tablo 4.3.3.3’te ortak derslerin genel kültüre katkı sağlama durumuna ilişkin 

görüşlerin karşılaştırma sonuçları yer almaktadır.  

 
Tablo 4.3.3.3. Ortak Derslerin Genel Kültüre Katkı Sağlama Durumu 
 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 3,67 1,058 
Öğretmen 366 3,98 1,110 

0,261 0,609 -4,705 0,000* 

*p < 0,05  
 

Ortak derslerin temel amaçlarından biri de öğrencilere genel kültür 

kazandırmaktır. Bu işlevini yerine getirme durumu açısından öğretmen ve öğrenci 

görüşleri karşılaştırılmıştır. Elde edilen verilere göre iki grubun görüşleri arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılık belirlenmiştir. Her iki grup da ortak derslerin genel 

kültüre katkı sağladığını düşünmekle birlikte bu konuda öğretmenler daha iyimserdir. 

Bu durum öğretmenlerin ortak derslerin genel kültüre katkı sağlaması gerektiği 

konusunda daha bilinçli olmaları yönünde yorumlanabilir.  

Tablo 4.3.3.4’te ortak derslerin iletişim becerisine katkı sağlama durumuna 

ilişkin görüşlerin karşılaştırma sonuçları yer almaktadır.  
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Tablo 4.3.3.4. Ortak Derslerin İletişim Becerisine Katkı Sağlama Durumu 
 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 3,51 1,322 
Öğretmen 366 3,70 1,195 

10,534 0,001* -2,485 0,013*

*p < 0,05  
 

Ortak derslerden beklentilerden biri de bireylerin iletişim becerilerine katkıda 

bulunmasıdır. Bu konuda öğrenci ve öğretmenlerin görüşleri karşılaştırıldığında da 

istatistiksel açıdan anlamlı fark vardır. Öğretmenler daha iyimser olmakla birlikte her 

iki kesimin de ortak derslerin iletişim becerisine katkı sağladığını ifade ettikleri 

söylenebilir. 

4.3.4. Ortak Derslerin Sosyalleşmeye Etkisi Üzerine Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde: ortak derslerin öğrencilerin sosyalleşmesine yardımcı olmasına;  

diğer arkadaşlarla daha iyi ilişkiler kurmaya katkı sağlamasına ve sanata olan ilgiyi 

artırma durumuna ilişkin bulgular yer almaktadır. 

Ortak derslerin sosyalleşmeye yardımcı olma durumuna ilişkin görüşlerin 

karşılaştırma sonuçları Tablo 4.3.4.1’de yer almaktadır.  

 
Tablo 4.3.4.1. Ortak Derslerin Sosyalleşmeye Yardımcı Olma Durumu 
 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 3,30 0,952 
Öğretmen 366 3,48 1,259 

25,215 0,000* -2,911 0,004*

*p < 0,05  
 

Ortak derslerin öğrencilerin sosyalleşmesine etkisi konusunda iki grubun 

görüşleri karşılaştırılmıştır. Dağılımlar normal olmadığı için varyansların homojen 

olmadığı durumlarda kullanılan t değeri esas alınarak veriler karşılaştırılmış olup p < 

0,05 düzeyinde anlamlı farklılık belirlenmiştir. Buna göre öğretmenler bu görüşe 

katılırken öğrenciler kısmen katılmaktadırlar. Sonuç olarak öğretmenler ortak derslerin 

öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağladığı görüşünü daha çok benimsemişlerdir. 

Ortak derslerin diğer arkadaşlarla daha iyi ilişkiler kurmaya katkı sağlama 

durumuna ilişkin görüşlerin karşılaştırma sonuçları Tablo 4.3.4.2’de yer almaktadır.  
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Tablo 4.3.4.2. Ortak Derslerin Diğer Arkadaşlarla Daha İyi İlişkiler Kurmaya Katkı 
Sağlama Durumu 
 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 3,33 ,951 
Öğretmen 366 3,56 1,203 

35,411 0,000* -3,786 0,000*

*p < 0,05  
 

Ortak derslerin sosyalleşmeye katkısının göstergelerinden biri öğrencilerin diğer 

arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurabilmeleridir. Bu açıdan görüşler karşılaştırıldığında iki 

grubun görüşleri arasında anlamlı fark olduğu gözlenmiştir. Öğretmenler ortak derslerin 

öğrencilerin diğer arkadaşlarıyla daha iyi ilişkiler kurmalarına katkı sağladığını 

söylerken, öğrenciler bunun kısmen gerçekleştiği görüşündedirler.  

Ortak derslerin sanata olan ilgiyi artırma durumuna ilişkin görüşlerin 

karşılaştırma sonuçları Tablo 4.3.4.3’te yer almaktadır.  

Tablo 4.3.4.3. Ortak Derslerin Sanata Olan İlgiyi Artırma Durumu 
 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 2,82 1,014 
Öğretmen 366 2,97 1,312 

24,496 0,000* -2,286 0,023*

*p < 0,05  
 

Tablo 4.3.4.3’te ortak derslerin sanata olan ilgiyi artırma açısından etkili olup 

olmadığı konusunda öğretmen ve öğrencilerin görüşleri karşılaştırılmıştır. Buna göre iki 

grubun görüşleri arasında istatistiksel açıdan farklılık belirlenmiştir. Öğretmenler biraz 

daha katılıyorum görüşüne yakın olmakla birlikte her iki grup da bu görüşe kısmen 

katılmaktadır.  

 

4.3.5. Ortak Derslerin Psikolojik Etkisi Üzerine Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmamızın bu bölümünde: öğrencilerin ortak derslere alan/dal derslerinden 

daha fazla ilgi göstermelerine;  ortak derslerin seçilen meslek dalıyla ilgili olmadığı için 

sıkıcı olmasına; öğrencilerin ortak dersleri zaman kaygı olarak görmelerine;  ortak 

derslerin öğrencilerin meslek ahlakını geliştirme durumuna ve  ortak derslerin mesleğe 

karşı olan sevgiyi olumlu yönde etkileme durumuna ilişkin bulgular yer almaktadır. 

Öğrencilerin ortak derslere alan/dal derslerinden daha fazla ilgi gösterme 

durumlarına ilişkin görüşlerin karşılaştırma sonuçları Tablo 4.3.5.1’de yer almaktadır.  
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Tablo 4.3.5.1. Ortak Derslere Alan/Dal Derslerinden Daha Fazla İlgi Gösterme Durumu  
 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 2,29 2,020 
Öğretmen 366 2,98 1,334 

10,974 0,001* -6,095 0,000*

*p < 0,05  
 

Öğrencilerin ortak derslere alan derslerinden daha fazla ilgi gösterip 

göstermedikleri konusunda iki grubun da görüşleri alınmıştır. Buna göre öğretmen ve 

öğrenci görüşleri arasında p < 0,05 düzeyinde anlamlı farklılık belirlenmiştir. 

Öğrenciler bu görüşe katılmazlarken, öğretmenler kısmen katılmaktadırlar. Öğrencilerin 

alan derslerine göre ortak derslere daha az ilgi gösterdikleri söylenebilir.   

Ortak derslerin seçilen meslek dalıyla ilgili olmadığı için sıkıcı olma durumuna 

ilişkin görüşlerin karşılaştırma sonuçları Tablo 4.3.5.2’de yer almaktadır.  

 
Tablo 4.3.5.2. Ortak Derslerin Seçilen Meslek Dalıyla İlgili Olmadığı İçin Sıkıcı Olma 
Durumu 
 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t P 
Öğrenci 1100 3,21 1,141 
Öğretmen 366 2,77 1,352 

25,834 0,000* 6,120 0,000* 

*p < 0,05  
 

Tablo 4.3.5.2’de öğrenci ve öğretmenlerin ortak derslerin meslek alanı ile ilgili 

olmadığı için sıkıcı olduğu yönündeki görüşe katılma durumları karşılaştırılmış ve iki 

grubun görüşleri arasında anlamlı farklılık belirlenmiştir. Buna göre her iki grup da 

kısmen bu görüşe katılmakla birlikte, öğrenciler katılmaya daha yakın görüş 

belirtmişlerdir. Öğrencilerin belirli ölçüde ortak dersleri sıkıcı buldukları söylenebilir.  

Öğrencilerin ortak dersleri zaman kaybı olarak görme durumuna ilişkin 

görüşlerin karşılaştırma sonuçları Tablo 4.3.5.3’te yer almaktadır.  

Tablo 4.3.5.3. Ortak Derslerin Zaman Kaybı Olarak Görülme Durumu 
 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 3,12 1,111 
Öğretmen 366 2,25 1,302 

22,205 0,000* 12,360 0,000* 

*p < 0,05  
 

Ortak dersler zaman kaybı olarak değerlendiriliyorsa elbette alan/dal derslerine 

katkısını beklemek güçtür. Bu açıdan her iki grubun görüşleri karşılaştırıldığında 
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öğrencilerin kısmen bu görüşe katıldıkları, öğretmenlerin ise katılmadıkları 

görülmüştür. Öğrencilerin kısmen de olsa ortak dersleri zaman kaybı gibi görmeleri, 

alan derslerine olabilecek katkı açısından sakıncalar oluşturabilecektir. Çünkü derse 

karşı motivasyonu düşük olan bir öğrencinin yeterli öğrenmeyi elde etmesi de güçtür.  

Ortak derslerin öğrencilerin meslek ahlakını geliştirme durumuna ilişkin 

görüşlerin karşılaştırma sonuçları Tablo 4.3.5.4’te yer almaktadır.  

 
Tablo 4.3.5.4. Ortak Derslerin Meslek Ahlakını Geliştirme Durumu 
 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 3,11 1,024 
Öğretmen 366 3,53 1,222 

25,505 0,000* -6,365 0,000* 

*p < 0,05  

Mesleki eğitimde meslek ahlakı çok önemli bir kazanımdır. Bu davranış gerek 

mesleki eğitim sırasında gerekse ortak dersler sırasında genel düzeyde kazandırılabilir. 

Tabloda görüldüğü gibi ortak derslerin meslek ahlakının gelişimine etkisi olup olmadığı 

konusunda görüşler karşılaştırılmıştır. Anlamlı görüş farkının olduğu gözlenen bu 

boyutta, öğrenciler ortak derslerin meslek ahlakının gelişimine kısmen katkısı olduğunu 

söylerken, öğretmenler daha iyimser olup katkısının olduğunu ifade etmektedirler.  

Ortak derslerin mesleğe karşı olan sevgiyi olumlu yönde etkileme durumuna 

ilişkin görüşlerin karşılaştırma sonuçları Tablo 4.3.5.5’te yer almaktadır.  

 
Tablo 4.3.5.5. Ortak Derslerin Mesleğe Karşı Olan Sevgiyi Olumlu Yönde Etkileme 
Durumu 
 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 2,77 0,932 
Öğretmen 366 3,11 1,279 

47,170 0,000* -5,451 0,000* 

*p < 0,05  
 

Mesleği severek yapmak başarıya ulaşmada son derece önemlidir. Öğrenciler 

meslek sevgisini mesleki eğitimleri sırasında kazanabilecekleri gibi, bu sevginin 

oluşumuna ortak derslerin de katkısının olması beklenebilir. Bu tablo da ortak derslerin 

mesleğe olan sevgiyi etkileme durumu açsından öğretmen ve öğrenci görüşleri 

karşılaştırılmış ve görüşler arasında p < 0,05 düzeyinde anlamlı farklılık belirlenmiştir. 

Her iki grup da ortak derslerin öğrencilerin mesleklerine karşı olan sevgilerini kısmen 

olumlu yönde etkilediğini düşünmektedirler.  
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4.3.6. Ortak Derslerin Kişisel Gelişime Etkisi Üzerine Bulgular ve 

Yorumlar 

Araştırmanın bu bölümünde: ortak derslerin mesleğe karşı olan sevgiyi olumlu 

yönde etkilemesine; ortak derslerden elde edinilen kazanımlar sonucu öğrencilerin 

kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine; öğrencilerin ortak derslerde kazanılan 

doğruluk, dürüstlük, saygı, sevgi vb. konulardaki kazanımların alan derslerine ve 

mesleğe yansıtmalarına; ortak derslerin millî kimlik bilincinin gelişmesine ve ülkemizin 

gelişmesine üreterek katkıda bulunma bilinci kazandırmaya yardımcı olmasına;  ortak 

derslerin evrensel değerleri kazandırarak mesleklere ilişkin evrensel değerleri 

öğrenmeye merak uyandırmalarına;  ortak derslerin öğrencilerde özgüven kazandırma 

ve mesleklerini başarıyla yapabilme inançlarını artırmalarına; ortak derslerin 

öğrencilerin sağlıklı fiziksel ve ruhsal yapıya sahip olma bilinci kazandırması ve bu 

durumun, mesleki eğitimlerine yansıması durumuna ilişkin bulgular yer almaktadır.  

Ortak derslerin mesleğe karşı olan sevgiyi olumlu yönde etkileme durumuna 

ilişkin görüşlerin karşılaştırma sonuçları Tablo 4.3.6.1’de yer almaktadır.  

 
Tablo 4.3.6.1. Ortak Derslerin Alan Derslerinde İhtiyaç Duyulan Araştırma, Tartışma ve 
Değerlendirme Yeteneklerinin Gelişmesine Katkı Sağlayamama Durumu 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 3,02 1,015 
Öğretmen 366 3,00 1,326 

41,728 0,000* ,274 0,784* 

*p < 0,05  
 

Öğrencilerin mesleki eğitimleri sırasında araştırma, tartışma, olaylara eleştirel 

yorum getirebilme, problem çözebilme vb. kişisel gelişim davranışları kazanmaları 

oldukça önemlidir. Bu özelliklerin kazanılmasında ortak derslerin katkısının olması 

beklenmektedir. Bu konuda bir katkının olup olmadığı hakkında öğretmen ve öğrenci 

görüşleri karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

Buna göre her iki grubun da ortak derslerin bu açıdan kısmen katkı sağladığı görüşünde 

olduğu gözlenmiştir.  

Ortak derslerden elde edinilen kazanımlar sonucu öğrencilerin kendilerini daha 

iyi ifade edebilme durumuna ilişkin görüşlerin karşılaştırma sonuçları Tablo 4.3.6.2’de 

yer almaktadır.  
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Tablo 4.3.6.2. Ortak Derslerden Elde Edinilen Kazanımlar Sonucu Öğrencilerin 
Kendilerini Daha İyi İfade Edebilme Durumu 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 3,17 0,961 
Öğretmen 366 3,85 1,023 

2,921 0,088 -11,672 0,000* 

*p < 0,05  
 

Öğrencilerden beklenen davranışlardan biri de kendilerini ifade edebilmeleridir. 

Bu açıdan ortak derslerin önemli katkısı olması beklenmektedir. Ortak derslerin bu 

açıdan katkı sağlayıp sağlamadığı konusunda görüşler arasında anlamlı fark 

belirlenmiştir. Öğretmenler katkı sağladığını düşünürken, öğrenciler kısmen katkı 

sağladığı düşüncesindedirler. Öğretmenlerin daha iyimser olmaları aslında bu yönde bir 

beklentiden kaynaklanmış olabilir.  

Öğrencilerin ortak derslerde kazanılan doğruluk, dürüstlük, saygı, sevgi vb. 

konulardaki kazanımların alan derslerine ve mesleğe yansıtılma durumuna ilişkin 

öğretmen ve öğrenci görüşlerinin karşılaştırma sonuçları Tablo 4.3.6.3’te yer 

almaktadır.  

Tablo 4.3.6.3. Ortak Derslerde Kazanılan Doğruluk, Dürüstlük, Saygı, Sevgi vb. 
Kazanımların Alan Derslerine ve Mesleğe Yansıtılma Durumu 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 3,12 0,936 
Öğretmen 366 3,81 1,155 

31,018 0,000 11,589 0,000* 

*p < 0,05  
 

Öğrencilerin doğruluk, dürüstlük, saygı, sevgi vb. kişilik özelliklerini gerek 

meslek eğitimleri gerekse ortak derslerde kazanmaları ve yaşama yansıtmaları 

beklenmektedir. Bu açıdan ortak dersler ne kadar sağlamaktadır boyutunda da görüşler 

karşılaştırılmış ve görüşler arasında p < 0,05 düzeyinde anlamlı fark belirlenmiştir. 

Buna göre öğrenciler söz konusu davranışları “kısmen” alan derslerine ve mesleklerine 

yansıtabildiklerini düşünürken, öğretmenler ortak derslerde bu özelliklerin 

kazandırıldığını ve öğrencilerin bu davranışları alan dersleri ve mesleklerine 

yansıttıklarını düşünmektedirler. Öğrencilerin daha olumsuz düşünmeleri dikkate değer 

bir bulgu olup öğretmenlerin daha iyimser olmaları, aslında ortak derslerin bu yönde 

katkı sağlaması gerektiği beklentilerinden kaynaklanmış olabilir.  

Ortak derslerin milli kimlik bilincinin gelişmesine ve ülkemizin gelişmesine 

üreterek katkıda bulunma bilinci kazandırmaya yardımcı olma durumuna ilişkin 

görüşlerin karşılaştırma sonuçları Tablo 4.3.6.4’te yer almaktadır.  
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Tablo 4.3.6.4. Ortak Derslerin Millî Kimlik Bilincinin Gelişmesine ve Ülkemizin 
Gelişmesine Üreterek Katkıda Bulunma Bilinci Kazandırmaya Yardımcı Olma Durumu 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 3,25 0,984 
Öğretmen 366 3,85 1,124 

1,877 0,171 -9,631 0,000* 

*p < 0,05  
 

Kişilik gelişimi açısından öğrencilerden beklenen davranışlardan biri de milli 

kimlik bilinci kazanarak, üretici kimlikleri ile ülke kalkınmasına katkıda bulunmalarıdır. 

Bu kişiliğin kazandırılmasında ortak derslerin önemli bir işlevi olması beklenmektedir. 

Tablo 4.3.6.4’te bu açıdan görüşler karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı fark olduğu 

görülmektedir. Tabloya göre, öğrenciler ortak derslerde bu davranışı kısmen 

kazandıklarını düşünürken, öğretmenler ortak derslerin bu işlevini yerine getirdiğini ve 

öğrencilere bu davranışları kazandırdığını düşünmektedirler.  

Ortak derslerin evrensel değerleri kazandırarak mesleklere ilişkin evrensel 

değerleri öğrenmeye merak uyandırma durumuna ilişkin görüşlerin karşılaştırma 

sonuçları Tablo 4.3.6.5’te yer almaktadır. 

Tablo 4.3.6.5. Ortak Derslerin Evrensel Değerleri Kazandırarak Mesleklere İlişkin 
Evrensel Değerleri Öğrenmeye Merak Uyandırma Durumu 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 3,14 0,961 
Öğretmen 366 3,60 1,163 

28,314 0,000* -7,369 0,000* 

*p < 0,05  
 

Ortak derslerin evrensel değerleri kazandırabilme durumu açısından bakıldığında 

da öğretmenlerle öğrencilerin görüşleri arasında yine anlamlı farklılık bulunmaktadır. 

Bu konuda da öğrenciler kısmen evrensel değerleri ortak derslerde kazandıklarını 

düşünürken, öğretmenler daha iyimser bir düşünce ile öğrencilerin ortak derslerde 

evrensel değerleri kazanarak, mesleklerine ilişkin evrensel değerleri kazanmaya meraklı 

hâle geldiklerini düşünmektedirler.  

Ortak derslerin öğrencilerde özgüven kazandırma ve mesleklerini başarıyla 

yapabilme inançlarını artırma durumuna ilişkin görüşlerin karşılaştırma sonuçları Tablo 

4.3.6.6’da yer almaktadır. 
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Tablo 4.3.6.6. Ortak Derslerin Öğrencilerde Özgüven Kazandırma ve Mesleklerini 
Başarıyla Yapabilme İnançlarını Artırma Durumu 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 2,97 1,006 
Öğretmen 366 3,59 1,267 

44,495 0,000* -9,511 0,000* 

*p < 0,05  
 

Öğrencilerin mesleklerini başarıyla yapabilmelerinde özgüven kazanmaları 

oldukça önemlidir. Bu kişilik davranışını kazanmalarında ortak derslerin de önemli 

katkısı beklenmektedir. Bu açıdan bakıldığında öğrencilerle öğretmenlerin anlamlı 

biçimde birbirinden farklı düşündükleri gözlenmektedir. Öğrencilerin ortak derslerde öz 

güven kazanarak mesleklerini başarıyla yapabileceklerine inançlarının arttığı görüşüne 

öğretmenler katılırken, öğrenciler kısmen katılmaktadırlar. Görüldüğü gibi davranışa 

sahip olması gereken öğrenciler bu konuda da kendilerini yeterince olumlu 

değerlendirmemektedirler. 

Ortak derslerin öğrencilere sağlıklı fiziksel ve ruhsal yapıya sahip olma bilinci 

kazandırması ve bu durumun, mesleki eğitimlerine yansıması durumuna ilişkin 

görüşlerin karşılaştırma sonuçları Tablo 4.3.6.7’de yer almaktadır. 

 
Tablo 4.3.6.7. Ortak Derslerin Öğrencilere Sağlıklı Fiziksel ve Ruhsal Yapıya Sahip Olma 
Bilinci Kazandırması ve Bu Durumun, Mesleki Eğitimlerine Yansıması Durumu 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 3,07 0,922 
Öğretmen 366 3,46 1,194 

69,327 0,000* -6,555 ,000* 

*p < 0,05  
 

Ortak dersler, öğrencilere sağlıklı fiziksel ve ruhsal yapıya sahip olma bilinci de 

kazandırdığı için, bu durumun öğrencilerin mesleki eğitimlerine olumlu yansıması 

beklenmektedir. Bu düşünce açısından öğretmen ve öğrenci görüşleri karşılaştırılmış ve 

p < 0,05 düzeyinde anlamlı görüş farkı belirlenmiştir. Düşünceler incelendiğinde diğer 

kişisel gelişim ile ilgili görüşlerde olduğu gibi öğretmenler biraz daha iyimser 

düşünmekte ve ortak derslerin öğrencilere sağlıklı fiziksel ve ruhsal yapıya sahip olma 

bilinci kazandırabildiğini ve bu durumun öğrencilerin mesleki eğitimlerine yansıdığını 

düşünmektedirler. Öğrenciler ise bu düşünceye kısmen katılmaktadırlar.  
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4.3.7. Ortak Derslerin Akademik Başarıya Etkisi Üzerine Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmamızın bu bölümünde mesleki ve teknik okullardaki öğrencilerin 

üniversiteye yerleşme kaygısıyla ortak derslere yoğunlaşmalarına dair bulgular yer almaktadır. 

Öğrencilerin üniversite giriş sınavını kazanma düşüncesiyle ortak derslere 

yoğunlaşma durumuna ilişkin görüşlerin karşılaştırma sonuçları Tablo 4.3.7.1’de yer 

almaktadır.  

Tablo 4.3.7.1. Üniversitenin Etkisiyle Ortak Derslere Yoğunlaşma Durumu 
Levene’s Testi t  testi 

Gruplar N 
−−

X  SS 
F p t p 

Öğrenci 1100 3,13 1,005 
Öğretmen 366 3,79 1,244 

69,327 0,000* 10,247 0,000* 

*p < 0,05  
 

Bilindiği gibi üniversiteye girişte öğrencilerin ortak derslerdeki başarılarının 

önemli bir yeri vardır. Bu nedenle öğrenciler, ortak derslere meslek derslerine oranla 

daha fazla yönelebilirler. Bu konuda öğretmen ve öğrencilerin görüşleri 

karşılaştırıldığında, görüşler arasında p < 0,05 düzeyinde anlamlı farklılık olduğu 

belirlenmiştir. Bu görüşe öğrenciler kısmen katılırken öğretmenler katılmışlar ve 

öğrencilerin ortak derslere daha fazla yöneldiklerini ifade etmişlerdir. 
 

4.3.8. Ortak Derslerin Ders Saati Üzerine Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmanın bu bölümünde, öğrenci ve öğretmenlerin ortak derslerin ders 

saatinin mesleki ve teknik eğitim okullarında artırılmasına ilişkin bulgular yer almaktadır. 

Ortak derslerin ders saatinin artırılma durumuna ilişkin görüşlerin karşılaştırma 

sonuçları Tablo 4.3.8.1’de yer almaktadır.  

Tablo 4.3.8.1. Ortak Derslerin Ders Saatinin Artırılma Durumu 
 

Levene’s Testi t  testi 
Gruplar N 

−−
X  SS 

F p t p 
Öğrenci 1100 2,44 1,159 
Öğretmen 366 2,66 1,484 

67,109 0,000* -2,935 ,003* 

*p < 0,05  
Ortak derslerin ders saatinin artırılması konusunda öğretmen ve öğrenci 

görüşleri karşılaştırılmış ve görüldüğü gibi görüşler arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark belirlenmiştir. Öğrenciler bu görüşe katılmazken, öğretmenler kısmen 

katılmakla birlikte katılmamaya daha yakın görüş bildirmişlerdir.  
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4.4. Ortak Derslerin Ders Saatleri 

4.4.1. Öğrencilerin Ortak Derslerin Ders Saati Hakkındaki Görüşlerine Ait 

Bulgular ve Yorumlar 

Öğrencilerin ve öğretmenlerin ortak derslerin ders saatleri hakkındaki 

düşünceleri, araştırmamızın veri toplama aracında açık uçlu soru olarak öğretmen ve 

öğrencilere yöneltilmiştir. 

Tablo 4.4.1.1’de öğrencilerin kendileri için hangi ortak derslerin daha öncelikli 

olduğuna dair önem sırasına göre ilk üç tercihleri yer almaktadır. 

Tablo 4.4.1.1. Öğrencilerin Ortak Derslerden Hangisi/Hangilerinin Kendileri İçin Daha 
Yararlı Olduğuna Dair Görüşlerinin Önem Sırasına Göre Durumu 

Önem 1 Önem 2 Önem 3 

  f % f % f %
Hiçbiri 4 0,4 1 0,1 1 0,1

  Dil ve Anlatım 191 20,4 134 15,1 80 10,5
  Türk Edebiyatı 127 13,6 191 21,5 75 9,9
  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 14 1,5 25 2,8 26 3,4
  Tarih 47 5,0 44 5,0 93 12,2
  İnkılap Tarihi 33 3,5 27 3,0 45 5,9
  Coğrafya 5 ,5 39 4,4 40 5,3
  Matematik 373 39,9 111 12,5 85 11,2
  Geometri 14 1,5 66 7,4 24 3,2
  Fizik 33 3,5 127 14,3 63 8,3
  Kimya 16 1,7 42 4,7 79 10,4
  Biyoloji 6 0,6 19 2,1 37 4,9
  Sağlık Bilgisi 4 ,4 5 ,6 11 1,4
  Yabancı Dil 36 3,9 30 3,4 45 5,9
  Felsefe 7 0,7 11 1,2 20 2,6
  Resim/Müzik/Beden Eğitimi 20 2,1 10 1,1 15 2,0
  Milli Güvenlik Bilgisi 1 0,1 3 0,3 11 1,4
  Trafik ve İlk Yardım 2 0,2 2 0,2 11 1,4
  Toplam 935 100,0 887 100,0 761 100,0
 Boş 165 15,0 213 339 
         TOPLAM 1100 100,0 1100 1100 

Tablo 4.4.1’de öğrencilerin ortak derslerden hangilerinin kendileri için daha 

yararlı olduğuna dair görüşlerinin önem sırasına göre durumunun frekans ve yüzdeleri 

yer almaktadır. Tabloya göre, mesleki ve teknik okullarda öğrenim gören 11. sınıf 

öğrencileri meslek derslerinin yanında kendileri için:  

Birinci önem sırasında öncelikli olan ortak derslerden ilkini % 39,9 oranında 

“Matematik” olarak ifade etmişlerdir. Öğrenciler için ikinci öncelikli ders % 20,4 

oranıyla “Dil ve Anlatım”, üçüncü öncelikli olarak % 13,6 oranıyla “Türk Edebiyatı” 

dersi yer almaktadır. Öğrencilere göre hangi alan veya dalda öğrenim görürlerse 
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görsünler, bu üç ders onların hem mesleki gelişimine hem de kişisel ve akademik 

gelişimlerine katkı sağlayacak önemli derslerdir. 

İkinci önem sırasında öncelikli olan ortak derslerden ilk sırayı % 21,5 oranıyla 

“Türk Edebiyatı”, ikinci sırayı % 15,1 oranıyla “Dil ve Anlatım”, üçüncü sırayı % 14,3 

oranıyla “Fizik” dersi almaktadır. Akademik başarıyı hedeflemiş, üniversite giriş 

sınavında başarılı olmak ve üniversitede eğitim görmek isteyen meslek liselerinin 

Anadolu bölümü ve teknik liselerin öğrencileri, özellikle fizik dersinin programlarında 

yeterince yer almasını istemektedir. 

Üçüncü önem sırasında öncelikli olan ortak derslerden ilk sırayı % 12,2 oranıyla 

“Tarih”, ikinci sırayı % 11,2 oranıyla “Matematik”, üçüncü sırayı % 14,3 oranıyla “Dil 

ve Anlatım” dersi almaktadır. 

4.4.2. Öğretmenlerin Ortak Derslerin Ders Saati Hakkındaki Görüşlerine 

Ait Bulgular ve Yorumlar 

Tablo 4.4.2.1’de öğretmenlerin mesleki eğitim için hangi ortak derslerin daha 

öncelikli olduğuna dair önem sırasına göre ilk üç tercihleri yer almaktadır. 

Tablo 4.4.2.1. Öğretmenlerin Ortak Derslerden Hangisi/Hangilerinin Mesleki Eğitim İçin 
Daha Yararlı Olduğuna Dair Görüşlerinin Önem Sırasına Göre Durumu 
 

Önem 1 Önem 2 Önem 3 

  f % f % f %
  Dil ve Anlatım 75 25,6 40 14,9 22 10,0
  Türk Edebiyatı 21 7,2 34 12,6 16 7,3
  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 1,4 10 3,7 8 3,6
  Tarih 4 1,4 11 4,1 15 6,8
  İnkılap Tarihi 7 2,4 5 1,9 7 3,2
  Coğrafya 1 0,4 11 5,0
  Matematik 153 52,2 43 16,0 28 12,7
  Geometri 2 0,7 20 7,4 1 0,5
  Fizik 7 2,4 69 25,7 40 18,2
  Kimya 4 1,4 8 3,0 27 12,3
  Biyoloji 1 0,3  4 1,8
  Sağlık Bilgisi 4 1,4 3 1,1 2 0,9
  Yabancı Dil 7 2,4 10 3,7 22 10,0
  Felsefe 2 0,7 6 2,7
  Resim/Müzik/Beden Eğitimi 4 1,4 6 2,2 3 1,4
  Milli Güvenlik Bilgisi 2 0,7 1 0,5
  Trafik ve İlk Yardım 5 1,9 7 3,2
  Toplam 293 100,0 269 100,0 220 100,0
 Boş 73 97  146 
     TOPLAM 366 366  366 
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Tablo 4.4.2.1’de öğretmenlerin mesleki ve teknik okullarda hangi ortak derslerin 

öğrenciler için daha yararlı olduğuna dair görüşlerinin önem sırasına göre durumunun 

frekans ve yüzdeleri yer almaktadır. Tabloya göre, mesleki ve teknik okullarda meslek 

dersi veren öğretmenlerin 11. sınıf öğrencileri için meslek derslerinin yanında ortak 

derslerin de önemini vurgulamış ve kendilerine göre hangi derslerin daha öncelikli 

olduğunu belirtmişlerdir. Buna göre öğretmenler: 

Birinci önem sırasında öncelikli olan ortak derslerden ilkini % 52,2 oranında 

“Matematik”,  ikinci öncelikli dersi % 25,6 oranıyla “Dil ve Anlatım”, üçüncü öncelikli 

dersi % 7,2 oranıyla “Türk Edebiyatı” olarak belirtmişlerdir. Öğretmenlerle öğrenciler, 

birinci önem sırasında yer alan derslerin tercihinde aynı derslerde hem fikirdirler. 

Öğretmenlere göre de öğrenciler, hangi alan veya dalda öğrenim görürlerse görsünler, 

bu üç ders onların hem mesleki gelişimine hem de kişisel ve akademik gelişimlerine 

katkı sağlayacaktır. 

İkinci önem sırasında öncelikli olan ortak derslerden ilkini % 25,7 oranında 

“Fizik”,  ikinci öncelikli dersi % 16,0 oranıyla “Matematik”, üçüncü öncelikli dersi % 

14,9 oranıyla “Dil ve Anlatım” olarak belirtmişlerdir. 

Üçüncü önem sırasında öncelikli olan ortak derslerden ilkini % 18,2 oranında 

“Fizik”,  ikinci öncelikli dersi % 12,7 oranıyla “Matematik”, üçüncü öncelikli dersi % 

12,3 oranıyla “Kimya” olarak belirtmişlerdir. 

 

4.5. Ortak Derslerin Mesleki ve Teknik Eğitime Katkısı 

Araştırmamızın veri toplama aracında öğretmen ve öğrencilere son olarak ortak 

derslerin mesleki ve teknik eğitime katkısı hakkında aktarmak istedikleri farklı herhangi 

bir görüşlerinin olup olmadığı açık uçlu bir soru ile yöneltilmiştir. Hem öğretmenler 

hem de öğrenciler, veri toplama aracımızın bu sorusuna önem vermiş ve çeşitli 

görüşlerini belirtmişlerdir. 

4.5.1. Öğrencilerin Ortak Derslerin Mesleki ve Teknik Eğitime Katkısı 

Üzerine Görüşlerine Ait Bulgular ve Yorumlar 

Tablo 4.5.1.1’de ortak derslerin mesleki ve teknik eğitime katkısının nasıl 

artacağına dair öğrencilerin görüşleri yer almaktadır. 
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4.5.1.1. Öğrencilerin Ortak Derslerin Mesleki ve Teknik Eğitime Katkısı Üzerine 

Görüşlerinin Durumu 

Görüşler f

Meslek derslerinin konuları ile ortak derslerin konuları ilişkilendirilmeli 290

Ortak ders öğretmenleri dersi sunarken alanlara yönelik örneklere ağırlık vermeli 80

Alanlara göre ortak dersler belirlenmeli 77

Ortak dersler alanlara göre seçilmeli 75

Meslek dersleriyle ilişkilendirilen konular paralel zamanda işlenmeli 51

Ortak derslerin üniversiteye yönelik ders saati artırılmalı 44

Ortak derslere giren öğretmenlerimiz bulunduğu sınıfın alanı hakkında bilgi sahibi 
olmalı 

39

Ortak derslerin konuları sadeleştirilmeli 38

Ortak derslerin meslek derslerine yararlı olabilmesi için uygulamalı öğretilmeli 34

Üniversite yerleştirme sınavını destekleyen derslere yer verilmeli 31

Ortak derslerin ders saati azaltılmalı 29

Ortak derslerin mesleki eğitime katkısının olduğunu düşünmüyorum. 27

İngilizce dersinin kredisi fazla olmalı, mesleki İngilizce olmalı 24

Ortak dersler teorik olarak değil uygulamalı olarak işlenmeli 22

Alanı destekleyen ortak derslerin kredisi artırılmalı 21

Ortak derslerin ders saati artırılmalı 19 

Ortak derslerde görselliğe önem verilmeli 17

Ortak derslerin kalkması gerekir 15

Öğretmenler dersi daha ilgili ve canlı anlatmalı 11

Öğretmenler konu yetiştirme kaygısıyla hızlı hızlı anlatıp geçmemeli 10

Mesleğimize etkilemeyen dersler kaldırılmalı 4

Ortak ders konularının gündelik hayata ve meslek derslerine nasıl katkı 
sağlayacağı bize anlatılmalı 

1

TOPLAM 959

Ortak derslerin mesleki ve teknik eğitime katkısının nasıl artırılacağına dair 

öğrenciler çeşitli görüşler belirtmişlerdir. Öğrencilere göre bunlardan en önemlileri, 

“ortak derslerin konularının meslek derslerinin konuları ile ilişkilendirilmesi;  ortak ders 

öğretmenlerinin ders anlatırken alanlara yönelik örneklere ağırlık vermeleri; alanlara 

göre ortak derslerin belirlenmesi vb.”dir. 

Öğrenciler, ortak derslerde işledikleri konuların, meslek dersleri konuları ile 

örtüştürülmesi ve öğretilen bilgileri alanlarında nasıl kullanacaklarını bilmelerinin ortak 

derslere olan ilgilerini artıracağını ifade etmektedirler. 
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Öğrencilere göre ortak ders öğretmenleri ders verdiği sınıftaki öğrencilerin 

alanlarıyla ilgili yeterince bilgiye sahip olsalar bile, konuları işlerken genel liselerdeki 

öğrencilere anlatır gibi alanları dikkate almayan genel bir anlatım ve örneklemeye 

gitmektedirler. Oysa öğrencilere göre anlatılan konularda verilen örnekler kendi 

alanlarıyla ilgili olursa hem konuyu daha kolay kavrayacaklar hem de söz konusu ortak 

derse karşı ilgi ve başarıları artacaktır. 

Öğrenciler, ders çizelgelerinde yer alan her ortak dersin de gerekliliğine 

inanmamaktadır. Çünkü onlara göre kendi alanları ne ise, onu destekleyebilecek, 

öğrendiği bilgileri kullanabileceği ve mesleğinde somutlaştırabileceği ortak dersleri, 

ders çizelgelerinde görmek istiyorlar. Örneğin “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” alanında 

okuyan öğrenciler, ders çizelgelerinde yeterince yer almayan psikoloji, ilk yardım, 

müzik derslerinin kendileri için çok önemli olduğunu düşünüyorlar. Özellikle bir müzik 

aleti çalma gerekliliğinin önemini vurguluyorlar. “Metal Teknolojisi” alanındaki 

öğrenciler, iş güvenliği ve istatistik adlı derslerin kendileri için yararından 

bahsediyorlar. “Yiyecek İçecek Hizmetleri” alanındaki öğrenciler, mesleki İngilizce, ilk 

yardım, insan ilişkileri, güzel konuşma ve yazma gibi ortak derslerin kendi alanlarını 

destekleyeceğini ifade ediyorlar. “Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme” alanındaki 

öğrenciler, meslek biyolojisi ve meslek kimyası derslerinin önemini vurgularken; 

“Grafik ve Fotoğraf” alanındaki öğrenciler, sanat tarihi dersinin kendileri için ne kadar 

gerekli olduğunu belirtmektedirler. 

Alanlara göre dersler belirlenirken alanların özelliklerinin öğretim programı 

hazırlayıcıları ve ders öğretmenleri tarafından hiç göz ardı edilmemesi öğrenciler için 

dikkatle vurgulanan bir husustur. 

 

4.5.2. Öğretmenlerin Ortak Derslerin Mesleki ve Teknik Eğitime Katkısı 

Üzerine Görüşlerine Ait Bulgular ve Yorumlar 

Tablo 4.5.2.1’de ortak derslerin mesleki ve teknik eğitime katkısının nasıl 

artırılacağına dair öğretmenlerin görüşleri yer almaktadır. 
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4.5.2.1. Öğretmenlerin Ortak Derslerin Mesleki ve Teknik Eğitime Katkısı Üzerine 

Görüşlerinin Durumu 

Görüşler f

Ortak ders öğretmenleri dersi sunarken alanlara yönelik örneklere ağırlık vermeli 49

Konular mesleklerle ilişkilendirilerek anlatılmalı 45

Ortak ders ve meslek dersi öğretmenleri sürekli iletişim içinde ve iş birliği hâlinde 
olmalı 

35

Ortak derslerin öğretim programları sadeleştirilmeli 30

Öğrencilere ortak derslerin önemi ve mesleki açıdan neden gerekli olduğu anlatılmalı 23

Ortak derslerin öğretim programları, mesleki konularla paralel veya bağlantılı 
olabilecek şekilde değiştirilmeli 

22

Ortak derslerin ders saati artırılmalı  19

Ortak derste işlenen konular alan dersleriyle ilişkilendirilerek uygulama ortamı 
sağlanmalı 

18

İngilizce derslerinde mesleki İngilizce eğitimi verilmeli 17

Ders kitapları meslek liselerine uygun olarak hazırlanmalı 15

Ortak dersler alanın ihtiyaçlarına göre düzenlenmeli  15

Ortak derslerin mesleki ve teknik eğitime katkısının olacağını düşünmüyorum. 14

Ortak derslerin ders saati azaltılmalı  14

Ortak derslerde alanlara yönelik konular öncelikli olmalı 14

Diğer lise türleri ile aynı düşünülüp, rekabet şansı verilirse matematik, fizik gibi ortak 
derslere ilgi artar. 

14

Ortak ders içerikleri meslek alanlarına göre farklı olmalı 13

Meslek alanına göre ortak derslerin kredi sayısı değişmeli 13

Meslek liseleri için ortak derslerin öğretim programı hazırlanırken meslek 
öğretmenlerinin görüşleri alınmalı 

12

Dil ve Anlatım dersi, öğrencilerin okuma yazma ve konuşma becerisini geliştirecek 
şekilde düzenlenmeli 

11

Ortak ders öğretmenlerine de mesleki alanlar hakkında bilgi verilmeli 10

Öğrenciler ortak derslerde başarı sağlamadıkça, alan derslerinde başarı 
sağlayamayacağı hususunda yönlendirilmeli 

9

Mesleğini sevdirecek konuların kitaplarda yer alması gerekir. 7

Meslek liseleri için ortak dersler modüler yöntemle işlenmeli 5

Meslek liselerinden mezun olanların istediği meslek sahibi olmaları kolaylaştırılmalı 2

Resim/Müzik/Beden Eğitimi derslerinin üçü de Çocuk Gelişimi Bölümü için zorunlu 
olmalı 

2

Ortak derslere yönelik yarışmalar düzenlenmeli 1

TOPLAM 429



50 
 

Ortak derslerin mesleki ve teknik eğitime katkısının nasıl artacağına dair 

öğretmenler, öğrencilere göre daha farklı ve çeşitli görüşler belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin belirttiği bu görüşler; “ortak ders öğretmenleri dersi sunarken alanlara 

yönelik örneklere ağırlık vermeli, konular mesleklerle ilişkilendirilerek anlatılmalı, 

ortak ders ve meslek dersi öğretmenleri sürekli iletişim içinde ve iş birliği hâlinde 

olmalı, ortak derslerin öğretim programları sadeleştirilmeli vb.” gibi maddelerde 

yoğunlaşmıştır.  

Öğrenci ve öğretmenlerin ortak noktada buluştukları en önemli görüşlerden biri, 

alana göre ortak dersin çeşitliliğidir. Öğrenciler de bu görüşe önem verirken yüz yüze 

görüşmemizde de öğretmenlerin belirttiği gibi alanın özelliği, ortak dersler belirlenirken 

dikkate alınmalıdır.  Örneğin bilgisayar eğitimi alan bir öğrencinin yabancı dil ve 

matematik bilgisinin iyi olması gerekir.  Alanı “Lojistik” olan öğrenciler için yabancı 

dil çok önemli olmasına rağmen 11. sınıf dersleri arasında yer almamaktadır ya da 

“Muhasebe ve Finansman” alanında “Ticaret Matematiği” konuları olmalıdır. “Yiyecek 

İçecek Hizmetleri” alanı için Kimya dersinde “Besin Kimyası”, “Organik Kimya” 

konularına, Trafik ve İlk Yardım” dersinde “İş Güvenliği” ve “İşçi Sağlığı” konularına, 

Sağlık Bilgisi dersinde “Meslek Hastalıkları” konularına yer verilmelidir. Meslek 

liselerinde ortak dersler, bölümün ihtiyacına göre düzenlenmelidir.  
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

 
SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

5.1. Sonuçlar 

5.1.1. Öğrencilerin Mesleki ve Teknik Eğitimi Tercihi 

  Öğrencilerin % 67,6’sı mesleki ve teknik okullarda bulunmayı kendilerinin 

istediğini ifade ederken % 6,1’i isteklerinin dışında bu okullarda bulunduklarını 

belirtmişlerdir.  

  Öğrencilerin % 74,4’ü öğrenim gördüğü alanı/dalı kendilerinin tercih ettiğini 

ifade ederken % 11,0’ı kendilerinin istemedikleri bir alanda bulunduklarını 

belirtmişlerdir.  

  Öğrencilerin % 74,1’i alanlarından memnun olduklarını ifade ederken % 7,6’sı 

bulunduğu alandan memnun olmadığını belirtmiştir.  

  Öğrencilerin % 57,6’sı öğrenim gördükleri alan doğrultusunda mesleklerini 

tercih edeceklerini belirtirken, % 24,4’ü “kısmen”, %  17,6’sı öğrenim 

gördükleri alanda mesleklerini tercih etmeyeceklerini ifade etmişlerdir.  

5.1.2. Ortak Derslerin Mesleki ve Teknik Eğitime Katkısı 

 5.1.2.1. Ortak Derslerin Alan Derslerine Etkisi  

  Ortak derslerden elde edilen bilgilerden öğrencilerin alan/dal derslerinde 

yararlanma durumu bakımından, öğrenci ve öğretmenlerin görüşleri arasında 

anlamlı bir fark bulunmayıp; her iki grup da bu derslerden alan derslerinde 

“kısmen” yararlanıldığını düşünmektedir.  

  Ortak derslerin alan/dal derslerinin anlaşılırlığını kolaylaştırdığı görüşüne 

öğretmenler ve öğrenciler, “kısmen” katılırken, her iki grubun görüşleri 

arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

  Öğretmenler, ortak derslerdeki konuların, alan/dal derslerini desteklemediğini 

ifade ederken; öğrenciler, ortak derslerdeki konuların alan/dal derslerini 
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“kısmen” desteklediğini belirtmişlerdir. Bu konuda, öğretmen ve öğrencilerin 

görüşleri arasında fark görülürken, öğretmenlerin karamsar olmaları dikkat 

çekicidir.  

  Öğretmenler, ortak derslerdeki örneklerin alan/dal derslerinin konularıyla 

ilişkilendirildiğinde öğrencilerin konuyu daha kolay anlayabilecekleri görüşüne 

“kısmen” katılırken, öğrenciler “tamamen” katılmaktadır.  

  Hem öğretmenler hem de öğrenciler, ortak derslerde yapılan ekinliklerin 

alan/dal derslerini “kısmen” desteklediğini düşünmektedirler. 

  Öğretmenler, ortak derslerdeki kazanımların öğrencilerin daha etkili okuma, 

yazma ve konuşmalarını desteklediği görüşüne katılırken, öğrenciler “kısmen” 

katılmaktadırlar. 

  Ortak derslerin alan/dal derslerinde karşılaşılan sorunlara çözüm getirme 

becerisine katkısı olup olmadığı görüşü konusunda her iki grup da “kısmen” 

katkısı olduğunu belirtmiştir.  

  Ortak derslerin mesleki eğitimde hayal gücü/görsel algılama becerilerinin 

gelişimine katkı sağlaması konusunda her iki grup da “kısmen” görüşünü 

desteklemiştir. 

  Ortak derslerin bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alma becerilerini 

geliştirerek alan derslerine bu becerileri aktarmalarına ilişkin görüşe 

öğretmenler, “katılırken”; öğrenciler “kısmen” katılarak gruplar arası görüşler 

açısından fark oluşmaktadır.   

5.1.2.2. Ortak Derslerin Öğrencileri Yönlendirmeye Etkisi 

  Gerek öğretmenler gerekse öğrenciler, ortak derslerin öğrencilerin mesleki 

gelişimleri konusunda benzer düşünerek “kısmen” katkı sağladığını ifade 

etmişlerdir. 

  Ortak derslerin öğrencilerin mesleki ilgilerine katkı sağlama durumuna ilişkin 

öğretmen ve öğrencilerin görüşleri karşılaştırıldığında görüşler arasında 

anlamlı bir fark söz konusudur. Ortak derslerin öğrencilerin mesleki ilgilerine 
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katkı sağladığına öğretmenler, “kısmen” katılırken; öğrenciler bu görüşe 

“katılmamakta”dır.  

  Ortak derslerde öğrenilen bilgilerinin kalıcı olma durumu konusunda 

öğretmenlerle öğrencilerin görüşleri arasında anlamlı fark belirlenmiştir. 

Öğrenciler bilgilerin “kısmen” kalıcı olduğunu düşünürken, öğretmenler 

“kalıcı olduğunu” savunmaktadırlar.  

  Ortak derslerde öğrenilen bilgilerinin günlük hayatta kullanılmasına ilişkin 

gruplar arasında anlamlı fark görülmektedir. Öğrenciler bu görüşe “kısmen” 

katılırken; öğretmenler, öğrencilerin bu bilgileri “hayatta kullanabildiklerini” 

düşünmektedirler. Öğrencilerin, bilgilerinin yeterince kalıcı olmadığı ve bu 

bilgileri hayatta beklenen düzeyde kullanamadıkları yönündeki düşünceleri 

dikkate değerdir. 

  Hem öğretmenler hem de öğrenciler, ortak derslerin genel kültüre katkı 

sağladığını düşünmektedirler. 

  Her iki grup da ortak derslerin öğrencilerin iletişim becerisine katkı 

sağladığını ifade etmektedirler. 

5.1.2.3. Ortak Derslerin Sosyalleşmeye Etkisi 

  Öğretmenler, ortak derslerin öğrencilerin sosyalleşmesine yardımcı olma 

durumuna “katılırken”; öğrenciler, “kısmen” katılarak görüşleri arasında 

anlamlı fark oluşmaktadır. Öğretmenler, ortak derslerin öğrencilerin 

sosyalleşmesine katkı sağladığı görüşünü daha çok benimsemektedirler. 

  Öğretmenler, ortak derslerin öğrencilerin diğer arkadaşlarıyla daha iyi 

ilişkiler kurmalarına “katkı sağladığını” söylerken, öğrenciler bunun 

“kısmen” gerçekleştiği görüşünü ifade ederek gruplar arasında anlamlı bir 

fark oluşmaktadır.  

  Ortak derslerin sanata olan ilgiyi artırdığı görüşüne hem öğretmenler hem de 

öğrenciler kısmen katılmaktadır.  
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5.1.2.4. Ortak Derslerin Psikolojik Etkisi 

  Öğrencilerin ortak derslere alan derslerinden daha fazla ilgi gösterip 

göstermedikleri konusunda iki grubun görüşleri arasında anlamlı fark 

görülmüştür. Öğrencilerin ortak derslere daha fazla ilgi gösterdikleri 

görüşüne öğrenciler, “katılmazlarken”; öğretmenler, “kısmen” 

katılmaktadırlar. 

  Öğrenci ve öğretmenler, ortak derslerin meslek alanı ile ilgili olmadığı için 

sıkıcı olduğu görüşüne “kısmen” katılmaktadırlar. Öğrenciler, ortak derslerin 

sıkıcı olduğunu öğretmenlerinden daha fazla kısmen yönünde 

desteklemektedir. 

  Öğrenciler, “kısmen” ortak dersleri zaman kaybı olarak görürken; 

öğretmenler, bu görüşe katılmadıklarını ifade etmişlerdir.  Öğrencilerin 

kısmen de olsa ortak dersleri zaman kaybı gibi görmeleri, alan derslerine 

olabilecek katkıyı olumsuz etkileyecektir.  Çünkü derse karşı motivasyonu 

düşük olan bir öğrencinin yeterli öğrenmeyi elde etmesi de güçtür. 

  Öğrenciler, ortak derslerin “kısmen” meslek ahlakının gelişimine katkısı 

olduğunu söylerken; öğretmenler, daha iyimser bir yaklaşımla ortak derslerin 

meslek ahlakının gelişimine “katkısının olduğunu” ifade etmektedirler.  

  Her iki grup da ortak derslerin öğrencilerin mesleklerine karşı olan 

sevgilerini “kısmen” olumlu yönde etkilediğini düşünmektedirler. 

5.1.2.5. Ortak Derslerin Kişisel Gelişime Etkisi 

  Öğrencilerin mesleki eğitimleri sırasında araştırma, tartışma, olaylara 

eleştirel yorum getirebilme, problem çözebilme vb. kişisel gelişim 

davranışları kazanmaları oldukça önemlidir. Bu doğrultuda ortak derslerin 

mesleğe karşı olan sevgiyi olumlu yönde etkileme durumuna ilişkin görüşe 

hem öğretmenler hem de öğrenciler “kısmen” katılmaktadır. 

  Ortak derslerden elde edinilen kazanımlar sonucu öğrencilerin kendilerini 

daha iyi ifade edebilme durumuna ilişkin gruplar arası anlamlı fark söz 

konusudur.  Öğretmenler, ortak derslerin öğrencilerin kendilerini daha iyi 
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ifade etmelerine katkı sağladığını düşünürken; öğrenciler, “kısmen” katkı 

sağladığını ifade etmektedirler.  

  Öğrencilerin doğruluk, dürüstlük, saygı, sevgi vb. kişilik özelliklerini gerek 

meslek eğitimleri gerekse ortak derslerde kazandıkları ve yaşama 

yansıttıkları görüşüne öğrenciler, “kısmen” alan derslerine ve mesleklerine 

yansıtabildiklerini düşünürken, öğretmenler ortak derslerde bu özelliklerin 

kazandırıldığını ve öğrencilerin bu davranışları alan dersleri ve mesleklerine 

yansıttıklarını ifade etmektedirler. Her iki grubun bu konudaki 

düşüncelerinde anlamlı fark görülmektedir. 

  Ortak derslerin millî kimlik bilincinin gelişmesine ve ülkemizin gelişmesine 

üreterek katkıda bulunma bilinci kazandırmaya yardımcı olma durumuna, 

öğrenciler ortak derslerde bu davranışları kısmen kazandıklarını ifade 

ederken, öğretmenler ortak derslerin bu işlevini yerine getirdiğini ve 

öğrencilere bu davranışları kazandırdığını düşünmektedirler.  

  Ortak derslerin evrensel değerleri kazandırabilme durumu açısından 

öğretmenlerle öğrencilerin görüşleri arasında anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. Öğrenciler, “kısmen” evrensel değerleri ortak derslerde 

kazandıklarını düşünürken; öğretmenler, daha iyimser bir düşünce ile 

öğrencilerin ortak derslerde evrensel değerleri kazanarak, mesleklerine 

ilişkin evrensel değerleri kazanmaya meraklı hâle geldiklerini 

düşünmektedirler. 

  Öğretmenler, öğrencilerin ortak derslerde öz güven kazanarak mesleklerini 

başarıyla yapabileceklerine inançlarının arttığı görüşüne “katılırken”; 

öğrenciler, ortak derslerin öz güven kazandırdığına “kısmen” katıldıklarını 

ifade etmişlerdir.  

  Öğretmenler, ortak derslerin öğrencilere sağlıklı fiziksel ve ruhsal yapıya 

sahip olma bilinci kazandırabildiğini ve bu durumun öğrencilerin mesleki 

eğitimlerine yansıdığını düşünmektedirler. Öğrenciler, ise ortak derslerin bu 

fonksiyonuna “kısmen” katılmaktadırlar.  
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5.1.2.6. Ortak Derslerin Akademik Başarıya Etkisi 

  Öğrenciler, akademik başarı kaygısı ve üniversiteye girişlerinde ortak 

derslerdeki başarılarının öneminin farkında olarak ortak derslere daha fazla 

yöneldiklerine “kısmen” katılırken; öğretmenler, “katılmışlar” ve 

öğrencilerin ortak derslerle daha fazla ilgilendiklerini ifade etmişlerdir. 

5.1.2.7. Ortak Derslerin Ders Saati 

  Ortak derslerin ders saatinin artırılması görüşüne öğrenciler, “katılmazken”; 

öğretmenler, “kısmen” katılmakla birlikte katılmamaya daha yakın görüş 

bildirmişlerdir. Her iki grubun ortak derslerin ders saati hakkındaki görüşleri 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

  Meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, ortak derslerin bu okul türleri için 

önemli olmadığını vurgularken; Anadolu meslek lisesi ve teknik lise öğrenci 

ve öğretmenleri, akademik başarıyı ve üniversiteyi düşündüklerinden dolayı 

ortak derslerin önemli olduğunu ifade etmektedirler. 

  Öğrenciler, Matematik, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Fizik ve Tarih 

derslerinin mesleki gelişimleri ve akademik başarıları için haftalık ders 

çizelgelerinde bulunması gereken ortak dersler olarak ifade etmektedirler.  

  Öğretmenler, Matematik, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Fizik ve Kimya 

derslerinin mesleki ve teknik eğitimin haftalık ders çizelgelerinde bulunması 

gereken ortak dersler olarak ifade etmektedirler. 

  Öğretmenler ve öğrenciler, mesleki ve teknik eğitimde bulunması gereken 

ortak derslerin neredeyse tamamında aynı fikirde olmakla beraber, öğrenciler 

diğer derslerin yanında ilk üç önem sırasında “Tarih” dersini de tercih 

ederken; öğretmenler, Tarih yerine “Kimya” dersini tercih etmektedir. 

5.1.2.8. Öğrenci ve Öğretmenlerin Ortak Derslerin Mesleki ve Teknik 

Eğitime Katkısının Nasıl Artırılacağına Dair Görüşleri 

  Ortak derslerin mesleki ve teknik eğitime katkısının nasıl artacağına dair 

öğrencilerin, “ortak derslerin konularının meslek derslerinin konuları ile 
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ilişkilendirilmesi;  ortak ders öğretmenleri dersi sunarken alanlara yönelik 

örneklere ağırlık vermeleri; alanlara göre ortak derslerin belirlenmesi” 

öncelikli görüşleridir.  

  Öğretmenler ise, “ortak ders öğretmenleri dersi sunarken alanlara yönelik 

örneklere ağırlık vermeli, konular mesleklerle ilişkilendirilerek anlatılmalı, 

ortak ders ve meslek dersi öğretmenleri sürekli iletişim içinde ve iş birliği 

hâlinde olmalı, ortak derslerin öğretim programları sadeleştirilmeli…” gibi 

maddelerde yoğunlaşmışlardır.  

5.2. Öneriler 

  Genel liselerdeki öğretim programları, meslek liselerinde mevcut hâliyle 

kullanılmamalıdır. Örneğin “Elektrik-Elektronik Teknolojisi” alanında 

okuyan bir öğrenci için fizik, kimya, matematik dersleri ağırlıklı olurken 

“Harita-Tapu-Kadastro” alanındaki öğrenciler için coğrafya, matematik vb. 

gibi alanını destekleyen dersler ağırlıklı olmalı ve öğretim programları, 

alanın özelliğine göre yapılandırılmalıdır. 

  Ortak dersler, modüler sistemle işlenirse alanlara göre örnek verme ve 

alanlarla ilişkilendirme daha kolay ve yol gösterici olur. Bu nedenle mesleki 

ve teknik eğitimde ortak dersler de modüler sisteme uyarlanabilir.  

  Alana yönelik konular ön plana alınabilir. Matematik dersinin yanında 

“Meslek Matematiği”, “Meslek İngilizcesi”, “Meslek Ahlakı” konuları ya 

da dersleri oluşturulabilir.  

  Sınıf düzeyine (10, 11 ve 12. sınıf) ve alanlara göre ortak ders çeşidi 

değişebilmelidir. 

  Meslek liseleri için dil ve anlatım ve Türk edebiyatı dersleri birleştirilip 

“Türkçe”;  fizik, kimya, biyoloji dersleri birleştirilip “fen bilgisi” adı ile 

ortak dersler, konular sadeleştirilerek verilebilir. Anadolu Meslek, Teknik 

ve Anadolu Teknik liseleri için mevcut durum korunmalıdır. 

  Alana göre, ortak derslerin kredisi ve çeşitliliği yeniden düzenlenmelidir.  
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  Ortak ders öğretmenleri ile meslek dersi öğretmenleri arasında 

koordinasyon ve sürekli iletişim sağlanmalıdır.  

  Ortak derslere ait ders kitapları ya da modüller, meslek liselerine uygun 

olarak hazırlanmalı; örnekler alana özgü olmalıdır. 

  Meslek liseleri için ortak derslerin öğretim programı hazırlanırken meslek 

öğretmenlerinin görüşleri alınmalı ya da komisyonda meslek lisesi 

öğretmenleri bulunmalıdır. 

  Öğretmenler, ortak derslerde verdikleri örnekleri, alan dersleri içerisindeki 

konulardan seçmelidir. 

  Ortak ders öğretmenleri, meslek alanları hakkında bilgilendirilmeli. 

Öğrencilerin mesleklerinde kullanabilecekleri konular üzerinde önemle ve 

kapsamlı bir şekilde durulmalıdır. Bunun için ortak ders öğretmenlerine 

meslek liselerini ve alanları tanıtıcı hizmet içi eğitimler verilmelidir. 
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EK-1 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 
 
 

 
ORTAK DERSLERİN MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİME KATKISININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI 
 
 
 
 

OKUL MÜDÜRÜ YÖNERGESİ  
 
 

 
Sayın Yönetici, 

 

Okulunuzda uygulanacak olan anket, alan/dal öğretmenlerinin ve öğrencilerin 

ortak derslerin mesleki ve teknik eğitime katkısının belirlenmesine yönelik görüşlerini 

almak amacı ile hazırlanmıştır. Anketi okulunuzda uygularken aşağıda belirtilen 

yönerge maddelerine uyunuz. 

 

1. Öğrenci anketleri, 11. sınıf düzeyine uygulanacaktır. 

2. Öğrenciler, mümkün olduğu kadar farklı okul türünden (meslek lisesi, 
Anadolu meslek lisesi, teknik lise, Anadolu teknik lisesi) ve farklı 
alan/dallardan seçilmelidir. 

3. Öğrencilerin başarı düzeylerinin farklı olmasına dikkat edilmelidir. 

4. Öğretmen anketi/anketleri, sadece alan/dal öğretmeni içindir. 

5. Okulunuza gönderilen zarfın içerisindeki anket sayısı kadar öğrenci ve 
öğretmene anket uygulanmalıdır. 

 
 MEB 

   EARGED BAŞKANLIĞI 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
 

 
 

ORTAK DERSLERİN MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİME KATKISININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI 

 
 
 

ÖĞRETMEN ANKETİ 
 

Sevgili Öğretmenler, 
Bu anket, mesleki ve teknik eğitimde ortak derslerin, alan/dal derslerine katkısını 

belirlemek amacıyla sizlerin görüşlerinizi almaya yönelik olarak hazırlanmıştır. 
Seçeneklerden size en uygun olanı işaretleyiniz. İşaretlemeyi (x) şeklinde yapınız. 
Araştırmaya yaptığınız katkıdan dolayı teşekkür ederiz. 

                                                                                     
    MEB  

                                                                  EARGED BAŞKANLIĞI 
 
 
 

 
ANKET FORMU 

 
Yaşadığınız ilin adı…………………………………. 
 
Okulunuzun adı…………………………………….. 
 
Branşınız…………………………………………......... 
 
Okulunuzun türü (Lütfen dersine girdiğiniz bir sınıfı düşünerek anketin tamamını 
cevaplayınız. 

1 (    ) Meslek Lisesi   2 (    ) Anadolu Meslek Lisesi 
3 (    ) Teknik Lise   4 (    ) Anadolu Teknik Lisesi 
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Aşağıdaki tabloda ortak ders olarak Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, 
Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Resim/Müzik/Beden 
Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım dersleri ifade edilmektedir. Bu 
derslerden öğrencilerin elde ettiği kazanımların alan derslerine ve mesleğine ne kadar 
katkı sağladığını düşünerek, aşağıda görüşünüzü yansıtan seçeneği işaretleyiniz.  
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İFADELER 5 4 3 2 1
1. Öğrenciler, ortak derslerde öğrendikleri bilgilerden 

alan/dal derslerinde de yararlanıyorlar. 
     

2. Öğrenciler, ortak derslerde öğrendiği bilgileri alan/dal 
derslerine aktarabiliyorlar. 

     

3. Ortak derslerdeki konular, alan/dal derslerinin 
anlaşılırlığını kolaylaştırıyor. 

     

4. Öğrencilerin ortak derslerde öğrendiği bilgiler kalıcı 
oluyor. 

     

5. Öğrenciler, ortak derslerde öğrendiği bilgileri günlük 
hayatta kullanıyor. 

     

6. Öğrenciler, ortak derslere alan/dal derslerinden daha fazla 
ilgi gösteriyorlar. 

     

7. Ortak dersler, öğrencilerin sosyalleşmesine yardımcı 
oluyor. 

     

8. Ortak dersler, öğrencilerin seçtiği meslek dalıyla ilgili 
olmadığı için sıkıcı buluyor. 

     

9. Ortak dersler, öğrencilerin seçtiği meslek dalında 
yetişmelerine katkı sağlıyor. 

     

10. Ortak dersler, içerik yönünden öğrencilerin seçtiği meslek 
dalına hizmet etmiyor. 

     

11. Ortak derslerin ders saati arttırılmalı.      
12. Ortak derslerin içeriği, alan/dal derslerini desteklemeli.       
13. Öğrenciler, ortak dersleri kendilerini için zaman kaybı 

olarak görüyor. 
     

14. Ortak dersler, öğrencilerin genel kültürüne katkı sağlıyor.      
15. Ortak dersler, öğrencilerin alan/dal derslerindeki konuları 

anlamalarına yardımcı olmuyor. 
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 İFADELER 5 4 3 2 1 
16. Ortak dersler, öğrencilerin bölümlerine olan ilgilerini 

artırıyor. 
     

17. Ortak derslerdeki konuyla ilgili örnekler, alan/dal 
derslerinin konusuyla ilişkilendirildiğinde öğrenciler, 
konuyu daha kolay anlıyorlar. 

     

18. Ortak derslerdeki etkinlik çalışmaları, alan/dal dersleriyle 
ilişkilendiriliyor. 

     

19. Öğrenciler, üniversite sınavı nedeniyle ortak derslere 
yoğunlaşıyorlar. 

     

20. Ortak dersler, öğrencilerin meslek ahlakının gelişmesine katkı 
sağlıyor. 

     

21. Ortak dersler, öğrencilerin iletişim becerilerinin gelişmesine 
katkı sağlıyor. 

     

22. Ortak dersler, öğrencilerin diğer arkadaşlarıyla daha iyi 
ilişkiler kurmalarına katkı sağlıyor. 

     

23. Ortak dersler, öğrencilerin alan derslerinde ihtiyacı olan 
araştırma, tartışma değerlendirme yeteneklerinin gelişmesine 
katkı sağlamıyor. 

     

24. Ortak dersler, öğrencilerin mesleğine karşı olan sevgisini 
olumlu yönde etkiliyor. 

     

25. Ortak dersler, öğrencilerin sanata olan ilgilerini artırıyor.      
26. Öğrenciler, ortak derslerde elde ettiği kazanımlar sonucu her 

ortamda kendilerini daha iyi ifade edebiliyor. 
     

27. Öğrenciler, ortak derslerde elde ettiği kazanımlar sonucu alan 
derslerinde daha etkili, okuyor, yazıyor ve konuşuyor. 

     

28. Öğrencilerin ortak derslerde öğrendikleri,  alan derslerinde 
yaşayabilecekleri sorunları çözme becerilerinin gelişmesine 
yeterince katkı sağlamıyor. 

     

29. Öğrenciler, ortak derslerde doğruluk, dürüstlük, saygı, sevgi 
vb. insani özelliklere ilişkin kazanımlar elde ederek, bunları 
alan derslerine ve mesleğine yansıtabiliyor. 

     

30. Ortak dersler, öğrencilerin millî kimlik bilincinin gelişmesine 
katkı sağlayarak, ülkemizin gelişmesine üreterek katkıda 
bulunma bilinci kazanmalarına yardımcı oluyor. 

     

31. Ortak dersler, öğrencilere evrensel değerleri de kazandırıyor. 
Böylece mesleklerine ilişkin evrensel değerleri de öğrenmeye 
merak duyuyorlar. 

     

32. Ortak dersler, öğrencilere özgüven kazandırdığı için 
mesleklerini başarıyla yapabilme inançları da artıyor. 

     

33. Ortak dersler, öğrencilerin sağlıklı fiziksel ve ruhsal yapıya 
sahip olma bilinci de kazandırdığı için, bu durum mesleki 
eğitimlerine olumlu yansıyor. 

     

34. Ortak dersler, öğrencilerin hayal gücü/görsel algılama 
yeteneklerine yeterli katkı sağlamadığı için bunu alan 
derslerinde de kullanamıyorlar. 

     

35. Ortak dersler, öğrencilerin bireysel ve grup çalışmalarında 
sorumluluk alma becerilerini geliştirerek, alan derslerinde bu 
becerilerini kullanmalarına katkı sağlıyor. 
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Size göre, meslekî ve teknik eğitim öğrencileri için ortak derslerden hangisi/hangilerinin 
alan/dal derslerine daha çok yararlı olacağını düşünüyorsunuz? Lütfen sizin için 
öncelikli olan derslerin adlarını önem sırasına göre yazınız. 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Ortak Derslerin Mesleki ve Teknik Eğitime Katkısının Artırılması İçin Neler 
Yapılabilir? Lütfen Belirtiniz. 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………… 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 
ORTAK DERSLERİN MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİME KATKISININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI 
 

ÖĞRENCİ ANKETİ 
 

Sevgili Öğrenciler, 
Bu anket, mesleki ve teknik eğitimde ortak derslerin alan/dal derslerine katkısını 

belirlemek amacıyla sizlerin görüşlerinizi almaya yönelik olarak hazırlanmıştır. 
Seçeneklerden size en uygun olanı işaretleyiniz. İşaretlemeyi (x) şeklinde yapınız. 
Araştırmaya yaptığınız katkıdan dolayı teşekkür ederiz. 

                                                                                 MEB  
                                                                        EARGED BAŞKANLIĞI 

 
ANKET FORMU 

 
Yaşadığınız ilin adı………………………………………….. 
 
Okulunuzun adı…………………………………………….... 
 
Okulunuzun türü  
 

1 (    ) Meslek Lisesi   2 (    ) Anadolu Meslek Lisesi 
3 (    ) Teknik Lise   4 (    ) Anadolu Teknik Lisesi 

 
 
Alan/Dalınızın adı………………………………………......... 
 
 
Eğitiminizi mesleki ve teknik liselerin birinde devam ettirmeye kendiniz mi karar 
verdiniz? 

1  (    ) Evet  2  (    ) Kısmen 3 (   ) Hayır 
 
Okuduğunuz bölümü kendiniz mi tercih ettiniz? 

1  (    ) Evet  2  (    ) Kısmen 3 (   ) Hayır 
Bulunduğunuz bölümden memnun musunuz? 

1  (    ) Evet  2  (    ) Kısmen 3 (   ) Hayır 
   

İleride tercih edeceğiniz meslek okuduğunuz bölümle mi ilgili?  
1  (    ) Evet  2  (    ) Kısmen 3 (   ) Hayır 
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Aşağıdaki tabloda ortak ders olarak Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, 
Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Resim/Müzik/Beden 
Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım dersleri ifade edilmektedir. 
Sizin ders programınızda, bu derslerden sadece bir kaçı olabilir. Tablodaki soruları, ders 
programınızda bulunan ortak dersleri göz önünde bulundurarak cevaplandırınız. Bu 
derslerden elde ettiğiniz kazanımların alan derslerinize ve mesleğinize ne kadar katkı 
sağladığını düşünerek, aşağıda görüşünüzü yansıtan seçeneği işaretleyiniz.  
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 İFADELER 5 4 3 2 1 
1. Ortak derslerde öğrendiğim bilgilerden alan/dal derslerinde 

yararlanıyorum 
     

2. Ortak derslerdeki konular, alan/dal derslerinin anlaşılırlığını 
kolaylaştırıyor. 

     

3. Ortak derslerde öğrendiğim bilgiler kalıcı oluyor.      
4. Ortak derslerde öğrendiğim bilgileri günlük hayatta 

kullanıyorum. 
     

5. Ortak derslere alan/dal derslerinden daha fazla ilgi 
gösteriyorum. 

     

6. Ortak dersler benim sosyalleşmeme yardımcı oluyor.      
7. Ortak dersleri, seçtiğim meslek dalıyla ilgili olmadığı için 

sıkıcı buluyorum. 
     

8. Ortak dersler, seçtiğim meslek dalında yetişmeme katkı 
sağlıyor. 

     

9. Ortak dersler, içerik yönünden seçtiğim meslek dalına hizmet 
etmiyor. 

     

10. Ortak derslerin ders saati arttırılmalı.      
11. Ortak derslerin içeriği, alan/dal derslerimi desteklemeli.       
12. Ortak dersler, benim için zaman kaybı.      
13. Ortak dersler, seçtiğim bölümle ilgili olmasa da benim genel 

kültürüme katkı sağlıyor. 
     

14. Ortak dersler, alan/dal derslerindeki konuları anlamama 
yardımcı olmuyor. 

     

15. Ortak dersler, bölümüme olan ilgimi artırıyor.      
16. Ortak derslerdeki konuyla ilgili örnekler, alan/dal derslerimin 

konusuyla ilişkilendirildiğinde konuyu daha kolay 
anlıyorum. 

     

17. Ortak derslerdeki etkinlik çalışmaları, alan/dal derslerimizle 
ilişkilendiriliyor. 

     

18. Üniversite sınavı nedeniyle ortak derslere yoğunlaşıyorum.      
19. Ortak dersler, meslek ahlakımın gelişmesine katkı sağlıyor.      
20. Ortak dersler iletişim becerilerimin gelişmesine katkı 

sağlıyor. 
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 İFADELER 5 4 3 2 1 
21. Ortak dersler diğer arkadaşlarımla daha iyi ilişkiler kurmama 

katkı sağlıyor. 
     

22. Ortak dersler alan derslerinde ihtiyacım olan araştırma, 
tartışma değerlendirme yeteneklerimin gelişmesine katkı 
sağlamıyor. 

     

23. Ortak dersler mesleğime karşı olan sevgimi olumlu yönde 
etkiliyor. 

     

24. Ortak dersler sanata olan ilgimi artırıyor.      
25. Ortak derslerde elde ettiğim kazanımlar sonucu her ortamda 

kendimi daha iyi ifade edebiliyorum. 
     

26. Ortak derslerde elde ettiğim kazanımlar sonucu alan 
derslerinde daha etkili, okuyor, yazıyor ve konuşuyorum. 

     

27. Ortak derslerde öğrendiklerim alan derslerinde 
yaşayabileceğim sorunları çözme becerilerimin gelişmesine 
yeterince katkı sağlamıyor. 

     

28. Ortak derslerde doğruluk, dürüstlük, saygı, sevgi vb. insani 
özelliklere ilişkin kazanımlar elde ederek, bunları alan 
derslerine, mesleğime yansıtabiliyorum. 

     

29. Ortak dersler milli kimlik bilincimin gelişmesine katkı 
sağlayarak, ülkemin gelişmesine üreterek katkıda bulunma 
bilinci kazanmama yardımcı oluyor. 

     

30. Ortak dersler evrensel değerleri de kazandırıyor. Böylece 
mesleğime ilişkin evrensel değerleri de öğrenmeye merak 
duyuyorum. 

     

31. Ortak dersler bana özgüven kazandırdığı için mesleğimi 
başarıyla yapabileceğime olan inancım artıyor. 

     

32. Ortak dersler sağlıklı bir fiziksel ve ruhsal yapıya sahip olma 
bilinci de kazandırdığı için, bu durum mesleki eğitimime 
olumlu yansıyor. 

     

33. Ortak dersler hayal gücüme/görsel algılama yeteneğime 
yeterli katkı sağlamadığı için bunu alan derslerimde de 
kullanamıyorum. 

     

34. Ortak dersler bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk 
alma becerimi geliştirerek, alan derslerimde bu becerilerimi 
kullanmama katkı sağlıyor. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

Size göre, ortak derslerden hangisi/hangilerinin daha çok yararlı olacağını düşünüyorsunuz? 
Sizin için öncelikli olan derslerin adlarını önem sırasına göre yazınız. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Ortak Derslerin Mesleki Eğitime Katkısının Artırılması İçin Neler Yapılabilir? Lütfen 
Belirtiniz. 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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EK-2 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI VE DALLARI  

(ÇERÇEVE ÖĞRETİM/DİPLOMA PROGRAMLARI) 

ALAN 
NO 

ALAN  
(DİPLOMA 

PROGRAMI) 
SAYI

DALLAR  
(4. SEVİYE MESLEKLERİN PROGRAMLARI) 

1 Mobilya İmalatı 
2 Mobilya Döşeme İmalatı 
3 Ahşap Üst Yüzey İşlemleri  
4 Ahşap Süsleme 
5 Ahşap İskelet İmalatı 

1 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 

6 Ahşap Doğrama İmalatı 

    
1 Ayakkabı Modelistliği 
2 Ayakkabı Üretimi  
3 Saraciye Üretimi 

2 
AYAKKABI VE 
SARACİYE 
TEKNOLOJİSİ 

4 Saraciye Modelistliği 

    
1 Dış Mekan Bitkileri 
2 İç Mekan Bitkileri  
3 Kesme Çiçek 
4 Çiçek Düzenleme 
5 Sebze Yetiştirme 
6 Meyve Yetiştirme 

3 BAHÇECİLİK 

7 Peyzaj 

    
1 Ağ İşletmenliği 
2 Web Programcılığı 
3 Veri Tabanı Programcılığı 

4 BİLİŞİM 
TEKNOLOJİLERİ 

4 Bilgisayar Teknik Servisi 

    
1 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri  
2 Yaşam Destek Ve Tedavi Cihazları 
3 Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları 

5 BİYOMEDİKAL CİHAZ 
TEKNOLOJİLERİ  

4 Tıbbi Laboratuar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazlar 

    
1 Yönetici  Sekreterliği 
2 Ticaret Sekreterliği 
3 Hukuk Sekreteriliği 

6 BÜRO YÖNETİMİ VE  
SEKRETERLİK  

4 Tıp Sekreteriliği 

    
1 Erken Çocukluk Eğitimi 

7 ÇOCUK GELİŞİMİ VE 
EĞİTİMİ 2 Özel Eğitim 

    
1 Çelik gemi yapımı 
2 Gemi ressamlığı 
3 Gemi boru donatımı 

8 
GEMİ YAPIMI ALANI 
(DENİZ ARAÇLARI 
YAPIMI) 

4 Tekne ve yat yapımı 
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1 Makine Zabitliği 
2 Gemi Elektroniği ve Haberleşme 
3 Gemi Otomasyonu 
4 Gemi Yönetimi 
5 Yat Kaptanlığı 
6 Balıkçı Gemisi Kaptanlığı 

9 DENİZCİLİK  

7 Su Ürünleri Üretimi  

    
1 Animatörlük 

10 EĞLENCE 
HİZMETLERİ 2 Çocuk Animatörlüğü 

    

1 Bobinaj 
2 Büro Makinaları Teknik Servisi 
3 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 
4 Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi 
5 Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım  Onarım 
6 Endüstriyel Bakım Onarım 
7 Görüntü ve Ses Sistemleri  
8 Güvenlik Sistemleri 
9 Haberleşme Sistemleri 

10 Otomasyon Sistemleri 

11 
ELEKTRİK- 
ELEKTRONİK 
TEKNOLOJİSİ   

11 Yüksek Gerilim Sistemleri 

    
1 El Dokuma 
2 El ve Makine Nakışı 
3 Sanayi Nakışı 
4 Halı Desinatörlüğü 
5 Dekoratif El Sanatları 

12 ELSANATLARI 
TEKNOLOJİSİ 

6 Dekoratif Ev Tekstili 

    

1 Endüstriyel Kontrol 
13 

ENDÜSRİYEL 
OTOMASYON 
TEKNOLOJİLERİ  2 Mekatronik 

    
1 Yazılı Basın Muhabirliği 
2 TV Muhabirliği 
3 Foto Muhabirliği 

14 GAZETECİLİK 

4 Sayfa Sekreterliği 

    
1 Gıda Kontrol 
2 Süt İşleme 
3 Sebze ve Meyve İşleme 
4 Hububat İşleme 
5 Zeytin İşleme  

15 GIDA TEKNOLOJİSİ 

6 Çay Üretimi ve İşleme 
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1 Kadın Giyim Modelistliği 
2 Erkek Giyim Modelistliği 
3 Çocuk Giyim Modelistliği 
4 İç Giyim Modelistliği  
5 Hazır Giyim Model Makineciliği 
6 Deri Giyim  
7 Kadın Terziliği 
8 Erkek Terziliği 
9 Kesim 

16 GİYİM ÜRETİM 
TEKNOLOJİSİ 

10 Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım 

    
1 Fotoğraf Çekim 
2 Fotoğraf Baskı 17 GRAFİK VE 

FOTOĞRAF 
3 Grafik 

    
1 Saç Bakımı 
2 Güzellik Hizmetleri 
3 Vücut Bakım ve Masaj 

18 GÜZELLİK VE SAÇ 
BAKIM HİZMETLERİ 

4 Makyaj 

    

1 Halkla İlişkiler  
2 Müşteri Temsilciliği 
3 Kamuoyu Araştırmacılığı 
4 Fuar Organizasyonu  

19 
HALKLA İLİŞKİLER 
VE ORGANİZASYON 
HİZMETLERİ 

5 Organizasyon Sorumlusu 

    
1 Hasta Bakımı 
2 Yaşlı Bakımı 20 HASTA VE YAŞLI VE 

HİZMETLERİ   
3 Engelli Bakımı 

1 Mimari Yapı Teknik Ressamlığı 
2 Statik Yapı Teknik Ressamlığı 
3 Ahşap Doğrama Kaplama 
4 PVC Doğrama  ve Montaj 
5 Betonarme Demir Kalıp ve Çatıcılık 
6 Yapı Yüzey Kaplama 
7 Yapı Dekorasyon 
8 Yapı Yalıtımı 
9 Duvarcılık 

10 Restorasyon 
11 İç Mekan Teknik Ressamlığı 
12 Yapı Laboratuarı 

21 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ 

13 Çelik Yapı Teknik Ressamlığı 

    
1 Kimya 
2 Kimya Proses  
3 Petrol-Rafineri  
4 Petrol-Petrokimya  
5 Lastik Üretimi 
6 Deri İşleme  

22 KİMYA TEKNOLOJİSİ 

7 Boya Üretimi ve Uygulama  



74 
 

    
1 Ön Büro 
2 Kat Hizmetleri 
3 Rezarvasyon  

23 
KONAKLAMA ve 
SEYAHAT 
HİZMETLERİ  

4 Operasyon 

    

24 KUYUMCULUK 
TEKNOLOJİSİ  

1 Takı İmalatçılığı 

    
1 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme  
2 Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı  
3 Bilgisayarlı Makine İmalatı  
4 Endüstriyel Kalıp 
5 Mermer İşleme 

25 MAKİNE TEKNOLOJİSİ 

6 Makine Bakım  Onarım 

    
1 Baskı Öncesi  
2 Ofset Baskı  
3 Flekso Baskı   
4 Tifdruk Baskı  
5 Serigrafi Ve Tampon Baskı  

26 MATBAA 

6 Baskı Sonrası   

    

1 Kaynakçılık  
2 Isıl İşlem 
3 Çelik Konstrüksiyon  27 METAL TEKNOLOJİSİ 

4 Metal Doğrama 

    
1 İzabe 

28 METALURJİ 
TEKNOLOJİSİ 2 Döküm 

    
1 Otomotiv Elektromekanik 
2 Otomotiv Gövde 
3 Otomotiv Boya 
4 İş Makineleri  

29 MOTORLU ARAÇLAR 
TEKNOLOJİSİ  

5 Tarım Makineleri  

    
1 Bilgisayarlı Muhasebe  
2 Dış Ticaret Ofis  Hizmetleri 30 MUHASEBE VE 

FİNANSMAN 
3 Finans ve Borsa Hizmetleri   

    
1 Mızraplı Halk Müziği Enstrumanları Yapımı 
2 Mızraplı Sanat Müziği  Enstrumanları Yapımı 
3 Mızraplı Batı Müziği Enstrumanları Yapımı 

31 MÜZİK  ALETLERİ 
YAPIMI 

4 Yaylı Enstrüman Yapımı 

    
1 Satış Elemanlığı 
2 Sigortacılık 32 PAZARLAMA VE 

PERAKENDE 
3 Emlak Komisyonculuğu 
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1 Plastik İşleme 

33 PLASTİK 
TEKNOLOJİSİ 2 Plastik Kalıp 

    
1 Kameramanlık 
2 Teknik Yapım-Yayın  
3 Grafik-Animasyon  

34 RADYO TELEVİZYON 

4 Radyo-Televizyon Programcılığı 

    
1 Raylı Sistemler Makine 
2 Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik  
3 Raylı Sistemler İşletme 
4 Raylı Sistemler  İnşaat 

35 RAYLI SİSTEMLER 
TEKNOLOJİSİ 

5 Raylı Sistemler Mekatronik 
    

1 İç Mekan Dekorasyon 
2 Plastik Sanatlar 36 SANAT VE TASARIM 

3 Dekoratif Sanatlar 

    

1 Çinicilik 
2 Sır Üstü Dekorlama 
3 Alçı Model Kalıp 
4 Tornada Form Şekillendirme 
5 Serbest Seramik Şekillendirme 
6 Cam Şekillendirme 
7 Tezyinat 
8 İndirme 

37 SERAMİK VE CAM 
TEKNOLOJİSİ  

9 Vitray 

    

1 İplik 
2 Endüstriyel Dokuma 
3 Terbiye Teknolojileri 
4 Endüstriyel Örme 
5 Tekstil Laborantlığı 

38 TEKSTİL 
TEKNOLOJİSİ 

6 Tekstil Mekatroniği  

    

1 Soğutma Sistemleri 
2 Klima Sistemleri 
3 Merkezi İklimlendirme Sistemleri 
4 Isıtma ve Sıhhi Tesisat 
5 Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı 

39 TESİSAT TEKNOLOJİSİ 
VE İKLİMLENDİRME 

6 Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar  

    
1 Uçak Gövde-Motor  

40 UÇAK BAKIM 
2 Uçak Elektroniği 

    

41 ULAŞTIRMA 
HİZMETLERİ 

1 Lojistik 
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1 Mutfak 
2 Servis 
3 Bar 
4 Pastacılık 

42 YİYECEK İÇECEK 
HİZMETLERİ 

5 Host/Hosteslik  

    

1 Zabıt Katipliği 
43 ADALET ALANI 

2 İnfaz ve Koruma 

    

1 Çevre Hizmetleri 

2 Tüketici Hizmetleri 

3 Sosyal hizmetler 
44 AİLE VE TÜKETİCİ 

BİLİMLERİ ALANI 

4 Ev ve Aile Hizmetleri 

    

45 LABORATUVAR 
HİZMETLERİ ALANI 

1 Tarım Laboratuvarı 

    

1 Endüstriyel Sebze ve Meyve Yetiştiriciliği 

2 Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği 

3 Süs Bitkileri ve Peysaj 
46 

TARIM 
TEKNOLOJİLERİ 
ALANI 

4 Tarım Alet ve Makineleri Kullanımı 

    

47 HAYVAN SAĞLIĞI 
ALANI 

1 Veteriner Sağlık  

    

48 METEOROLOJİ ALANI 1 Hava Gözlem ve Tahmini 

    

1 Haritacılık  

2 Tapuculuk 49 HARİTA-TAPU-
KADASTRO ALANI 

3 Kadastroculuk 

    

50 ACİL SAĞLIK 
HİZMETLERİ ALANI 

1 Acil Tıp Teknisyenliği 

    

51 ANESTEZİ VE 
REANİMASYON ALANI 

1 Anestezi Teknisyenliği 

      

52 ÇEVRE SAĞLIĞI 
ALANI 

1 Çevre Sağlığı Teknisyenliği  

      

53 DİŞ PROTEZ ALANI 1 Diş Protez Teknisyenliği 

      

54 ORTOPEDİK PROTEZ 
VE ORTEZ ALANI 

1 Ortapedik Protez ve Ortez Teknisyenliği  
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55 RADYOLOJİ ALANI 1 Radyoloji Teknisyenliği 

      

56 SAĞLIK HİZMETLERİ 
SEKRETERLİĞİ ALANI 

1 Sağlık Hizmetleri Sekreterliği 

      

57 TIBBİ LABORATUVAR 
ALANI 

1 Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği 

    

58 
İTFAİYECİLİK VE 
YANGIN GÜVENLİĞİ 
ALANI 

1 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği  

    

Toplam:  58 Alan 224 Dal 
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