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“En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim 

işleridir. Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak 

lazımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle 

olur. Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve 

yüce bir toplum halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve 

yoksulluğa iter.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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SUNUŞ 

Gıda teknolojisi alanı, modern teknolojileri uygulayarak tarım ve hayvancılığa dayalı 
ham maddeleri işleyen duyusal, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik yönden gıda kontrol 
hizmetlerini gerçekleştirerek tüketime uygun gıda maddeleri üreten ve insan beslenmesine 
sunan bir teknoloji dalıdır.  

Gıda sanayisinde dünya standartlarını yakalayabilmemiz için; vizyon ve hedefleri iyi 
belirlememiz, kaynaklarımızı, enerjiyi, iş gücünü, bilgiyi ve teknolojiyi etkin kullanmamız 
gerekmektedir. Bunun için, gıdanın üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreçte ve 
kalite yönetim sistemlerinde nitelikli insan gücüne ihtiyaç vardır. 

Nitelikli insan gücünün bulunması zorunluluğu,  ülkelerin kalkınmışlık düzeyini 
belirlemede kullanılan ölçütler arasında önemli bir yeri olan teknolojiden faydalanılması 
zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle teknolojiyi üretebilen ve kullanabilen insan 
gücünün istenen nitelik ve sayıda yetiştirmek amacıyla gelişmiş ülkelerin, eğitim sistemlerini 
düzenledikleri, yeniden kurguladıkları görülmektedir. Gıda sektörünün uluslararası standartlarda 
kaliteli ürün üretme ve pazarlama çabaları, işletmelerde otokontrol laboratuvarlarının çoğalması 
gibi faktörler, alandaki eğitimli, nitelikli eleman ihtiyacını arttırmaktadır.  

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının gıda teknolojisi alanı, gıda sektöründe 
çalışacak nitelikli ara kademe işgücünü yetiştirmektedir. Gıda teknolojisi alanında verilen 
eğitimin, gıda sektörünün taleplerine uygunluğunun genel bir değerlendirmesinin yapıldığı bu 
araştırma, Araştırma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın problem 
durumu, amacı, önemi ortaya konulmuş,  ikinci bölümde araştırmanın deseni, evren, örneklem, 
veri toplama araçları ve geliştirilmesi, verilerin toplanması, veri analizi ve sınırlıklardan 
bahsedilmiştir. 

Üçüncü bölüm bulgular ve bulguların yorumlarına ayrılmıştır.  Bu bölümde Kız Teknik 
Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında gıda teknolojisi 
alanında verilen eğitimin, gıda sektörünün taleplerine uygunluğu değerlendirilerek 
yorumlanmıştır.  

Dördüncü bölümde ise araştırma bulgularının tartışılıp yorumlanması ile elde edilen 
sonuçlara dayalı olarak geliştirilen önerilere yer verilmiştir.  

Araştırmada, verilerin toplanmasında  emeği geçen İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
yetkililerine, anketleri cevaplandırarak araştırmamıza katkı sağlayan okul yöneticilerine, 
öğretmenlere, işletmelerde görev yapan işletme yetkililerine, beceri eğitimine giden 
öğrencilerden sorumlu olan usta öğreticilere ve öğrencilere, araştırmayı yapan Filiz UYGUR’a, 
araştırmaya danışmanlık yapan Prof. Dr. Ali YILDIRIM ve Prof. Dr. Şener 
BÜYÜKÖZTÜRK’e, araştırmaya koordine eden Araştırma Şubesi Müdür Vekili Dr. Semra 
Tican BAŞARAN’a, araştırmaya katkı sağlayan H. İbrahim GÜLEGÜL’e grafik-tasarım ve 
kapak çalışmaları için Hüseyin MUTLUCAN’a, teşekkür ederim. 

Araştırmanın Türk Millî Eğitim sistemine ve çıraklık eğitimine yararlı olmasını temenni 
ederim. 

Murat YALÇIN  

Daire Başkanı 
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ÖZ 
 

Bu araştırmanın amacı, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 

okul/kurumlarda eğitimi verilen gıda teknolojisi alanında öğrenim gören öğrencilere 

istenilen niteliklerin kazandırılıp kazandırılmadığının genel bir değerlendirmesini 

yaparak mevcut durumu ortaya koymaktır.  

Araştırmanın amacına yönelik veriler, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi 

Başkanlığı tarafından öğretmen, öğrenci, usta öğretici ve işletme yetkilisi anketleri ile 

toplanmıştır. Araştırma kapsamında 21 ilde 441 öğrenci, 45 öğretmen, 85 usta öğretici 

ve 71 işletme yetkilisinin görüşleri alınmıştır. 

Elde edilen veriler, SPSS/WİNDOWS paket programı kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler aritmetik ortalama, yüzde, frekans ve standart 

sapma gibi betimsel istatistiklerle çözümlenmiştir.  

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, okullardaki mesleki uygulama 

laboratuarlarının ve bu laboratuvarlarda bulunan araç-gereçler gibi donanımların niteliği 

artırılmalı, öğrencilere okulda kazandırılan yabancı dil bilme, bilgisayar temel donanım 

ve programlarını kullanma ve doküman hazırlama, teknolojik araç-gereçleri kullanma, 

yöneticilik-liderlik ve girişimcilik becerisine sahip olma yeterliliklerini karşılayacak 

düzeyde programlar yeniden düzenlenmelidir. Gıda teknolojisi alanında görev alacak 

öğretmenlerin gıda teknolojisi öğretmenliği bölümü mezunu olması gerektiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İşletmelerde Beceri eğitimi, Gıda teknolojisi Alanı, Mesleki 

eğitim, İşletme  
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ABSTRACT  

 

The objective of this study is to determine whether the education and training in 
the field of food technologies, offered by the schools affiliated with DG of Technical 
Education for Girls, provide students with desired knowledge and skills or not as well as 
to present state of art. 
 

The data has been collected by Educational Research and Development 
Directorate through questionnaires separately designed for teachers, students, tutors and 
enterprise authorities. Within the scope of this research 441 students, 45 teachers, 85 
tutors and 71 enterprise authorities in 21 different provinces has expressed their 
opinions on the issue.  

 
The data has been evaluated by means of SPSS/WINDOWS Programme and 

analysed by descriptive statistics such as arithmetic average, percentage, frequency and 
standard deviation.   

 
The following results have been obtained from the research: 
 
- the quality of the practical training laboratories as well as of equipment 

should be improved, 
 
- curricula should be revised in order to promote the students’ abilities of 

speaking a foreign language; using basic hardware and programmes of 
computers; using technological equipment; acquiring administrative skills 
and promoting their entrepreneurship as well. 

 
- teachers in this field should be graduated from food technologies department 

of the faculties.    
 
-  

Key Words:  Skills training in enterprises, Food Technology, Vocational 
education,  enterprise  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 

Bu bölümde Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda 

öğretimi yapılmakta olan gıda teknolojisi alanının sektörün beklentisini karşılama 

durumunun değerlendirilmesine yönelik olarak yapılan araştırmanın problemi, amacı, 

önemi ve sınırlılıkları açıklanmakta olup kullanılan başlıca terimlerin tanımları ve 

kısaltmalar verilmektedir. 

1.1. Problem Durumu 
Gıda teknolojisi alanı, modern teknolojileri uygulayarak tarım ve hayvancılığa 

dayalı ham maddeleri işleyen duyusal, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik yönden gıda 

kontrol hizmetlerini gerçekleştirerek tüketime uygun gıda maddeleri üreten ve insan 

beslenmesine sunan bir teknoloji dalıdır.  

Türkiye’de gıda sanayi, cumhuriyetin ilk yıllarında büyük bir hızla 

şekillenmeye başlayarak ülkenin zengin tarımsal kaynakları ve genç iş gücü sayesinde, 

kısa zamanda ekonominin göz bebeği hâline gelmiştir. Son yıllarda gıda sektöründeki 

üretim artışı diğer sektörlerle kıyaslandığında çok ilerde olduğu, değişen harcama 

eğilimleri ve beslenme alışkanlıklarının sektörün gelişimini önemli ölçüde etkilediği 

görülmektedir. 

Gıda sektörü, Türk ekonomisinin gelişmesinde nüfus, istihdam, beslenme, ham 

madde ve dış satıma katkısı nedeniyle önemli bir rol oynamaktadır.  Gıda sektöründe 

üretim kalitesinin artırılmasında yüksek teknolojinin kullanımı, ambalajlama, uygun 

koruma, dağıtım ve depolama sistemlerinin rolü büyüktür.  

Türkiye’de tarım alanında yaşanan gelişmeler gıda sektörüne de yansımış 

bitkisel ve hayvansal gıdaların üretimi artmıştır. Tahıl, süt, meyve, sebze, çay, yağ, 

et,balık fermantasyon ürünlerinin yanı sıra şekerli ürünler ile ilgili üretim ve işleme 

tesisleri yurt genelinde yaygınlaşmıştır. Buna bağlı olarak da işlenmiş gıda ürünlerinin 

ihracatı artmış ve bu gelişmeler gıda sektörünün ilerlemesine büyük katkı sağlamıştır.  

        Günümüzde, gıda ürünlerinin ihracatından sağlanan döviz girdileri önemli ölçüde 

artmıştır. Türkiye’de gıda sanayisinin dış gelişmelere paralel olarak gelişmesi, kaliteli 

üretimin artması ve dış pazarda rekabet etmesi; çok hızlı olan bilimsel ve teknik 

gelişmelerin yakından izlenmesine, uygun teknoloji transferine, çeşitli ve kaliteli 

ürünlerin üretimine bağlıdır. 
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Ülkemizdeki gıda sektörünün problemlerini çözmek ve dünya ölçeğinde hak edilen yere 

gelmek için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla 27.05.2004 tarihinde 

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 5179 sayılı Kanun çıkarılmıştır ve  

ISO (Gıda sektöründe Uluslararası Standart Organizasyon) ve HACCP (Tehlike Analizi 

ve Kritik Kontrol Noktaları Standardı) uygulanmaktadır. Sektör ile ilgili Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği, Gıda Işınlama Yönetmeliği, Gıda Maddeleri Tüzüğü, AB Gıda 

Mevzuatı gibi ulusal ve uluslararası yasalar, tüzükler ve yönetmelikler bulunmaktadır. 

TSE (Türk Standartları Enstitüsü), EOQ (Avrupa Kalite Kontrol Örgütü) gibi kuruluşlar 

gıda sektörün gelişmesini olumlu yönde etkileyerek nitelikli gıda kontrol ve üretim 

elemanlarına olan ihtiyacı artırmıştır. 

Gıda sanayi 2 trilyon doları aşan yıllık satışlarıyla dünya imalatının en önemli 

kolu olma özelliğine sahiptir. Sektörün insan hayatının önemli ihtiyaçlarına cevap 

veriyor olması, sürdürülebilir ve sürekli bir büyüme içinde olmasının da en önemli 

nedenlerinden biridir (Kobi Finans, 14.09.2009).  

Avrupa Birliğine giriş sürecinde ülkemizde, uyum çalışmaları kapsamında gıda 

sektöründe önemli düzenlemeler yapılmaktadır. Son yıllarda dünyada gıda sektöründe 

yürütülen modernizasyon çalışmaları, teknolojiye ağırlık verilmesini gerektirmektedir. 

Bu alandaki teknolojik buluşlar, yeni gıda formülleri, ürün çeşitlerinin artması, 

tüketicinin damak zevkinin ve sosyal yaşantısının değişmesi, ambalajlamanın önem 

kazanması, gramajda çeşitlenme ihtiyacının doğması gibi faktörler gıda endüstrisinde 

ilkel yöntemlerin terk edilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Gıda sanayisinde dünya standartlarını yakalayabilmemiz için; vizyon ve 

hedefleri iyi belirlememiz, kaynaklarımızı, enerjiyi, iş gücünü, bilgiyi ve teknolojiyi 

etkin kullanmamız gerekmektedir. Bunun için, gıdanın üretiminden tüketiciye 

ulaşıncaya kadarki süreçte ve kalite yönetim sistemlerinde çalışacak nitelikli elemanlara 

ihtiyaç vardır. 

Nitelikli insan gücünün bulunması zorunluluğu,  ülkelerin kalkınmışlık 

düzeyini belirlemede kullanılan ölçütler arasında önemli bir yeri olan teknolojiden 

faydalanılması gerektirdiğini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle teknolojiyi üretebilen ve 

kullanabilen gerekli insan gücünün istenen nitelik ve nicelikte yetiştirme kaygısıyla 

gelişmiş ülkelerin gerekli eğitim sistemlerini oluşturdukları görülmektedir.  Gıda 

sektörünün uluslararası standartlarda kaliteli ürün üretme ve pazarlama çabaları, 
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işletmelerde otokontrol laboratuarlarının çoğalması gibi faktörler alandaki eğitimli, 

nitelikli eleman ihtiyacını arttırmaktadır.  

Ayrıca MEB tarafından başlatılan ve EARGED bünyesinde çalışmalarına 

devam eden Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Mezunlarını İzleme Projesi kapsamında 

yapılan e-Mezun 2009 raporu incelendiğinde, ankete cevap veren 16.975 öğrenciden 

hâlen bir işte çalıştıklarını belirten 5.614 öğrencinin 169’unun gıda teknolojisi alanında 

1-20 personel çalıştıran küçük ölçekli özel işletmelerde SGK güvencesiyle çalıştığı  ve 

% 85 gibi büyük çoğunluğunun mezun oldukları bölüm/programları başkalarına da 

tavsiye etme eğiliminde oldukları görülmektedir  MEB e-Mezun (03.04.2009). 

Araştırmaya katılan işletme yetkililerinin büyük çoğunluğu işletmelerinde meslek lisesi 

mezunu eleman çalıştırdıklarını beyan etmişlerdir. Ancak çalıştırdıkları meslek 

elemanlarının mesleki bilgi ve becerilerini yetersiz, mesleki tutum ve iş 

alışkanlıklarında ise sorunlar olduğunu belirtmişlerdir.  

Aynı çalışmada katılımcılar, mezunların mesleki yeterliliklerini genel olarak 

yetersiz görmekle birlikte,  Tablo 2.de görüldüğü üzere 2010–2011 yıllarında ihtiyaç 

duydukları alanlar için gıda teknolojisi alanından mezun olan öğrencileri tercih 

edeceklerini belirtmişlerdir. Ayrıca gıda teknolojisi alanında verilen eğitim programları 

hakkında bilgi sahibi olduklarını da belirtmişlerdir.  

 

Tablo 1.1. Gıda Teknolojisi Alanında Mesleğin Gerektirdiği Eğitim Düzeyine Göre 2010–
2011 Yıllarında İhtiyaç Duyabilecek Eleman Sayıları 

Çırak Kalfa  Usta  

Mes. Lisesi 
Mezunu 

Teknisyen 

Önlisans 
Mezunu 
Tekniker 

Üniversite 
Mezunu 

Mühendis 
Eğitim 
Düzeyi  

2010 

2011 

2010 

2011 

2010 

2011 

2010 

2011 

2010 

2011 

2010 

2011 

Gıda 
Teknolojisi 26 26 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26

 

Bu nedenle kalkınmayı hedefleyen toplumlarda nitelikli insan gücü 

yetiştirilmesinde, eğitim sistemi önemli bir görev üstlenmektedir. Toplumsal 

kalkınmadaki ara insan gücü ihtiyacının karşılanması için teknik personel yetiştirilmesi 

sorunu, şüphesiz bir eğitim sorunudur. 
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Ekonominin gerektirdiği teknik ara insan gücünü yetiştiren kurumların bağlı 

olduğu genel müdürlüklerden biri de Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü (KTÖGM) 

dür.  

Kız teknik öğretim okulları; ülkemiz endüstrinin gereksinim duyduğu iş 

alanlarına orta kademe teknik insan gücü yetiştiren ve yüksek öğretime öğrenci 

hazırlayan ortaöğretim kurumlarıdır.  

KTÖGM’ ye bağlı mesleki ve teknik eğitim – öğretim veren okullar: 

Kız meslek/ meslek Liseleri 

Anadolu kız meslek/ Anadolu meslek lisesi 

Kız teknik Liseleri 

Anadolu teknik/ Anadolu kız teknik liseleri  

Çok programlı liseler 

Mesleki ve teknik eğitim merkezleri 

Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri 

Pratik kız sanat okullarıdır. 

2008- 2009 öğretim yılında Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün kendi 

bünyesine bağlı örgün eğitim kurumlarında; 915 okul, 283.166 öğrenci ve 17.709 

öğretmen ile 26 alan ve 141 dal programı, yaygın eğitimde ise 413 okul, 67.305 öğrenci 

ve 527 öğretmen ile eğitim ve öğretim sürdürmektedir. (Tablo- 3, Tablo -4). 

KTÖGM’ye bağlı okullarda eğitim ve öğretimi verilen alanlardan gıda 

teknolojisi programı; bireylere temel bilimlere ilişkin bilgi ve beceriler ile özel mesleki 

bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, iyi iletişim kurabilen, teknolojiyi 

kullanabilen, alanında kazandığı bilgi ve becerileri kullanarak üretim yapan ve bunları 

pazarlayan, alanı ile ilgili sektörün ihtiyaç duyduğu kalitede hizmet sunabilen, kendi iş 

yerini kurma düşüncelerini faaliyete geçirmeyi planlayan ve kaliteden sorumlu teknik 

elemanlar yetiştirmektir. 

Gıda endüstrisi, çeşitli gıdaların üretimini kapsayan geniş bir endüstri dalıdır. 

Önceleri şeker, ekmek, peynir, yoğurt, un ve zeytinyağı gibi bilinen belli başlı birkaç 

gıdaya yönelik basit üretimler, daha sonra her biri kendi içinde uzmanlaşarak farklı 

endüstri dalı hâline gelmiştir. Türkiye’de gıda sanayinin gelişmesi, bilimsel ve 

teknolojik gelişmelerin yakından izlenmesi ve uygulanabilmesine bağlıdır.  

Gıda Teknolojisi eğitim programlarında Türk gıda mevzuatına uygun gıda 

üretimi yapan kuruluşlarda gıda analizini, değerlendirilmesini ve kontrolünü yapabilen, 
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bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri 

kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Gıda teknolojisi alanında; 

1. Gıda kontrol, 

2. Süt işleme, 

3. Sebze ve meyve işleme, 

4. Hububat işleme, 

5. Zeytin işleme, 

6. Çay üretimi ve işleme dalları yer almaktadır. 

Gıda Teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte 

kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; 

1. Kamu, işletme ve özel laboratuvarlarda, 

2. Kalite kontrol laboratuarlarında, 

3. Süt ürünleri üreten işletmelerde, 

4. Sebze ve meyve ürünleri üreten işletmelerde, 

5. Hububat ürünleri üreten işletmelerde, 

6. Zeytin ürünleri üreten işletmelerde, 

7. Çay üretimi yapan işletmelerde vb. yerlerde çalışabilirler. 

Günümüzde gıda sektöründe istihdam edilmek üzere, ortaöğretim düzeyinde her 

yıl pek çok mezun verilmesine rağmen, mezunların aldıkları eğitime uygun alanlarda 

istihdam edilemedikleri yönünde eleştiriler yapılmaktadır. Bunun en önemli 

nedenlerinden birinin gıda teknolojisi sektörünün beklediği insan gücü niteliği ile eğitim 

kurumlarında bireylere kazandırılmaya çalışılan niteliklerin uyum göstermemesi olduğu 

düşünülmektedir. 

Bu araştırmanın problemini Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 

mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının gıda teknolojisi alanında verilen eğitimin, 

sektörün beklentilerini karışlama durumunu ortaya koymaktır.  

1.2. Araştırmanın Amacı 
 

Araştırmanın genel amacı, Kız Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı 

mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında gıda teknolojisi alanında verilen eğitimin, 

gıda sektörünün taleplerine uygunluğunun genel bir değerlendirmesini yaparak mevcut 

durumunu irdelemektir.  
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Araştırmada bu amaca ulaşabilmek için aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Gıda teknolojisi alan eğitimi verilen atölyelerin fiziki mekân ve donanımları, 

sektörün beklentisini karşılayacak şekilde ara kademe iş gücünü yetiştirecek nitelikte 

midir? 

2. Öğrencilerin okulda kazandıkları yeterliklerin sektörün beklentilerini 

karşılama durumu nasıldır? 

3. Gıda sektöründe kalifiye eleman bulmakta güçlük çekilen meslekler nedir? Bu 

mesleklerde ihtiyaç duyulacağı ön görülen meslek seviyeleri nelerdir?  

4. Sektörün eğitimden beklentileri nelerdir? 

 

1.3 Araştırmanın Önemi 
 

Sanayileşmenin ve ticaretin amacı; satılabilir mal ve hizmetleri yaratarak, arzu 

ettiği biçimde üretmek, tüketicinin bulunduğu yere ulaştırmak ve ürünü arzu ettiği biçim 

ve şekilde sunmaktır. 

Bir ülkenin kalkınmışlık düzeyini belirlemede kullanılan en önemli ölçütlerden 

biri, o ülkenin sahip olduğu insan kaynaklarının niteliğidir. Genel olarak bakıldığında, 

gelişmiş ülkeler, ulusal kalkınma çabalarının gerektirdiği insan kaynaklarını istenilen 

nitelik ve nicelikte yetiştirmiş durumdadır. Buna karşılık geri kalmış ülkelerin çoğu, 

insan kaynaklarını yetiştirme konusunda sorunlar yaşamaktadırlar.  

Bilginin hızla artması, iletişim olanaklarının çoğalması, teknolojinin 

yaygınlaşması eğitimden beklentileri de değiştirmiştir. Yirmi birinci yüzyılda yetişkin, 

kalifiye insan gücü en önemli rekabet unsuru olarak görülmektedir. Rekabet gücü olan 

işletmelerin teknolojiyi, mal ve hizmeti, coğrafi sınır tanımayan bir pazara zamanında 

ve kalite standartlarına uygun olarak üretmesi gerekmektedir.  

Kalite ve güvenliğe verilen önemin artması, gıda sektöründe güvenilen markaları 

ve paketli ürünleri ön plana çıkarmaktadır. Ön plana çıkan bir başka eğilimde organik 

sebze ve meyvelerdir. Bilinçli ve yüksek gelir grubunda olan tüketici kimyasal karışan 

ürünleri tüketmekten yana değildir. Gelişen tüketici bilinci, gıda sektörü için bir fırsat 

olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca sektörün AB ülkelerine ve yakın pazara ürün 

satabilme olanağının bulunması da diğer bir fırsattır. Olumlu gelişmelere nazaran 

sektörün sorunları da vardır. En önemli sorunlardan biri de sektörde çalışanların eğitim 
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seviyelerinin düşüklüğüdür (Kobi Finans, 14.09.2009). Bu durumun sonucunda nitelikli 

iş gücü ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Bu araştırma ile Millî Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretimi Genel 

Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitimi verilen gıda 

teknolojisi alanın sektörün ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamadığı ortaya 

konulmaktadır. Ayrıca sektördeki kalifiye elaman bulmada güçlük çekilen dal/meslekler 

ve ihtiyaç duyulacağı ön görülen dal/meslek seviyeleri hakkında tespitler yapılmaktadır. 

Araştırmanın bu bağlamda ortaya konulan sonuçlarının, gıda teknolojisi eğitim 

programlarının geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

1.4. Sınırlılıklar 
 

Araştırmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve belirlenen amaçlara 

ulaştırabilmesi için aşağıdaki sınırlamalara gidilmiştir. 

1. Öğretimi verilen gıda teknolojisi alanı, 

2. Son 3 yıl içinde beceri eğitimine giden öğrencilerin koordinatörlüğünde görev 

alan gıda teknolojisi alan öğretmenleri, 

3. Öğrenim gören son sınıf öğrencileri, 

4. Beceri eğitimine giden son sınıf öğrencilerin gittikleri her işletmelerdeki 

yetkililer, 

5. Beceri eğitimine giden son sınıf öğrencilerin gittikleri işletmelerdeki 

öğrencilerden sorumlu usta öğreticiler ile sınırlıdır.   

 

1.5. Tanımlar 
 

İşletme               : Okul-iş yeri ortaklaşa eğitim uygulaması yapılan işyerleri 

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

                                          vb. 

Usta Öğretici     : Beceri eğitimine giden öğrencilerden sorumlu usta öğretici 

 

1.6. Kısaltmalar 
 

MEB                  : Millî Eğitim Bakanlığı 

EARGED          : Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi  Başkanlığı 
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         ISO                     : Gıda sektöründe Uluslararası Standart Organizasyon 

                    HACCP               : Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Standardı  

                    GPM                   :İyi İmalat Uygulamaları 

 

         KTÖGM               : Kız Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü  

                    HİE                     : Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü  

        İŞKUR                : Türkiye İş Kurumu  

        ML                      : Meslek Lisesi 
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İKİNCİ  BÖLÜM 

YÖNTEM 

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

kaynakları, verilerin toplanması ve araştırmada kullanılan istatistiksel teknikler 

açıklanmaktadır.  

2.1. Araştırma Deseni 
 

Bu araştırmada Kız Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve 

teknik ortaöğretim kurumlarında gıda teknolojisi alanında öğrenim gören öğrencilere 

verilen eğitimle istenilen niteliklerin kazandırılıp kazandırılmadığı ve iş piyasasının 

taleplerine uygunluğunun genel bir değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Araştırma bu yönü 

ile betimsel nitelik taşımaktadır. 

2.2. Evren  
 

Bu araştırmanın 4 farklı evreni bulunmaktadır. Araştırmanın birinci evrenini Kız 

Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının 

gıda teknolojisi alanında son 3 yıl içinde beceri eğitimine  giden öğretmenler, ikinci 

evrenini gıda teknolojisi alanında öğrenim gören son sınıf öğrencileri, üçüncü evrenini 

işletmelerde görev yapan beceri eğitimine giden öğrencilerden sorumlu olan usta 

öğreticiler, dördüncü evrenini ise beceri eğitimine giden son sınıf öğrencilerin gittikleri 

her işletmedeki işletme yetkilileri oluşturmaktadır.  

Tablo 2.1.de görüldüğü üzere 2008/2009 öğretim yılı verilerine göre Kız Teknik 

Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı gıda teknolojisi alanında eğitim veren toplam kurum 

sayısı 160’dır. Bu kurumlarda görev yapan öğretmen sayısı 322 ve öğrenim gören gıda 

teknolojisi alanı öğrenci sayısı 1999’dur. Aynı dönem için bu okulların 11. sınıfında 

öğrenim gören öğrencilerin sayısı 547’dir (Tablo 2.2.). Ancak bu gruptan ne kadarının 

2009/2010 yılında işletmelerde beceri eğitimi alacağı bilinmediğinden işletmelerle ilgili 

kesin sayı da bilinmemektedir. 
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Tablo 2.1. KTÖGM’ ye Bağlı Ortaöğretim Kurumlarında Gıda Teknolojisi Alanının 
Okutulduğu Kurum Sayıları ile Öğrenci Sayılarının İllere Göre Dağılımı 

ÖĞRENCİ SAYISI  İL ADI ÖĞRETMEN 
SAYISI  

Erkek Kız 

Afyonkarahisar 2 0 59 

Ankara 55 14 111 

Aydın 3 8 21 

Balıkesir 11 0 205 

Bilecik 3 5 50 

Bolu 2 0 38 

Bursa 16 49 368 

Düzce 1 0 24 

Eskişehir 5 4 77 

Gaziantep 3 0 107 

Hatay 4 6 138 

İstanbul 29 9 196 

İzmir 23 5 125 

Karaman 1 0 17 

Kayseri 2 0 17 

Kilis 2 39 8 

Konya 10 0 80 

Manisa 2 0 11 

Mersin 5 0 77 

Muğla 3 11 48 

Tekirdağ 2 0 30 

Toplam 182 160 1839 

 

Dört alt evrenin küçük olması ve ulaşılabilirliğinin sağlanacağı göz önüne 

alınarak evrenin tamamına ulaşılması, tam sayım yapılması kararlaştırılmıştır gıda 
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teknolojisi alanında 2008-2009 öğretim yılında 11. sınıf öğrencisi olan tüm okullar ve 

bu okullarda son 3 yılda beceri eğitiminde koordinatörlük görevi yapan alan 

öğretmenleri, öğrencilerin beceri eğitime gittikleri işletmelerdeki usta öğreticiler ve 

beceri eğitimine giden son sınıf öğrencilerin gittikleri her işletmedeki işletme yetkilileri 

araştırmaya dâhil edilmiştir.  Sonuç olarak çalışmada 182 öğretmen ile gıda teknolojisi 

alanı 547 son sınıf öğrencisinin ve bu öğrencilere beceri eğitimi veren usta öğreticilerin 

tamamına ve beceri eğitimine giden son sınıf öğrencilerin gittikleri her işletmedeki 

işletme yetkililerine uygulama yapılması kararlaştırılmıştır.  
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Tablo 2.2. Gıda Teknolojisi Alanı Örneklem Tablosu 

İL KURUM TÜRÜ KURUM ADI DAL 
ÖĞRENCİ 
SAYISI 

AFYONKARAHİSAR 
Kız Meslek 
Lisesi 

Zübeyde Hanım 
 Kız Teknik ve ML Gıda Kontrol 12 

ANKARA Meslek Lisesi Kız Teknik ve ML Gıda Kontrol 11 

AYDIN 
Çok Programlı 
Lise  Köşk Çok Programlı Lisesi  Gıda Kontrol 14 

BALIKESİR Anadolu ML  Kız Teknik ve ML Gıda Kontrol 24 

BALIKESİR Anadolu ML  
Ayşe Akpınar Kız Teknik ve 
ML ORTAK 8 

BALIKESİR Kız ML Kız Teknik ve ML Gıda Kontrol 28 
BİLECİK Meslek Lisesi Kız Teknik ve ML Gıda Kontrol 17 

BOLU 
Kız Meslek 
Lisesi 

Zübeyde Hanım Kız Teknik ve 
ML Gıda Kontrol 22 

BURSA Meslek Lisesi  Kız Teknik ve ML Gıda Kontrol 7 
BURSA Meslek Lisesi  Kız Teknik ve ML Süt İşleme 10 

BURSA 
Çok Programlı 
Lise  Görükle Çok Programlı Lisesi Gıda Kontrol 19 

BURSA Meslek Lisesi  Necatibey Kız Teknik ve ML Gıda Kontrol 32 

BURSA 
Kız Meslek 
Lisesi 

Yıldırım İMKB Kız Teknik ve 
ML 

Sebze ve 
Meyve İşleme 23 

BURSA 
Kız Meslek 
Lisesi 

Yıldırım İMKB Kız Teknik ve 
ML Süt İşleme 9 

BURSA 
Kız Meslek 
Lisesi Faik Çelik Kız Teknik ve ML Gıda Kontrol 55 

ESKİŞEHİR Meslek Lisesi  Gazi Kız Teknik ve  ML Gıda Kontrol 39 

GAZİANTEP 
Kız Meslek 
Lisesi 

Hacı Muzaffer Bakbak Kız 
Teknik ve ML Gıda Kontrol 25 

GAZİANTEP 
Kız Meslek 
Lisesi 

Hacı Muzaffer Bakbak Kız 
Teknik ve ML Gıda Kontrol 15 

HATAY 
Kız Meslek 
Lisesi Kız Teknik ve ML ORTAK 22 

HATAY 
Kız Meslek 
Lisesi Kız Teknik ve ML Gıda Kontrol 1 

HATAY 
Kız Meslek 
Lisesi Kız Teknik ve ML Gıda Kontrol 12 

İSTANBUL Meslek Lisesi Selçuk Kız Teknik ve ML Gıda Kontrol 9 

İSTANBUL 
Kız Meslek 
Lisesi 

Sabiha Gökçen Kız Teknik ve 
ML Gıda Kontrol 26 

İZMİR Meslek Lisesi  Bornova Kız Teknik ve ML Gıda Kontrol 29 

KAYSERİ 
Kız Meslek 
Lisesi Atatürk Kız Teknik ve ML Gıda Kontrol 15 

KONYA 
Kız Meslek 
Lisesi 

İMKB Zübeyde Hanım Kız 
Teknik ve ML ORTAK 29 

MERSİN Meslek Lisesi  Kız Teknik ve ML Gıda Kontrol 18 

MUĞLA 
Kız Meslek 
Lisesi Kız Teknik ve ML Gıda Kontrol 16 

TOPLAM 547 
 

Hedeflenen araştırma gruplarından 45 öğretmen, 71 işletme yetkilisi, 85 usta 

öğretici ve 414 son sınıf öğrencisine ulaşılmış ve anketler uygulanmıştır  

(EK-4   EK-5, EK-6, EK-7). 
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2.3. Veri Toplama Araçları ve Geliştirilmesi  
 
  Araştırmanın temel veri kaynağını, araştırmanın amaçlarına uygun olarak 

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

Yetkilisi Anketi,  Form 4 Usta Öğretici  anketleri oluşturmaktadır.  

Araştırmada kullanılan anketler ilgili literatürler taranarak hazırlanmıştır. Anket 

taslakları, pilot uygulama yapılmadan önce alan uzmanı kişilerin görüşleri alınarak 

geliştirilmiştir. Anketlerin uygulanabilirliği İzmir Bornova Kız Teknik ve Meslek 

Lisesinde pilot uygulama yapılarak değerlendirilmiştir. Bu okulun pilot olarak 

seçilmesinde öğretimi yapılan meslek/dal alanlarının çeşitliliği, öğretmen ve öğrenci 

sayısı dikkate alınmıştır. Pilot uygulamada gıda teknolojisi alanında son 3 yıl içinde 

beceri eğitimine giden öğrencilerin koordinatörlüğünde görev alan gıda teknolojisi 

alan öğretmenlerine, beceri eğitimine giden son sınıf öğrencilerin gittikleri 

işletmelerdeki işletme yetkililerine, beceri eğitimine giden son sınıf öğrencilerin 

gittikleri işletmelerdeki öğrencilerden sorumlu usta öğreticilere ve son sınıf 

öğrencilerine anket uygulanmıştır. Uygulama sonucunda anketlerdeki bazı soruların 

çıkarılmasına bazı soruların da eklenmesine ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. 

Pilotlama sürecinde elde edilen bulgulara göre geliştirilen Öğretmen Anketi  (Ek 4), 

Öğrenci Anketi (Ek 5), Usta Öğretici Anketi (Ek 6) İşletme Yetkilisi Anketi  (Ek 7)  

ekte verilmiştir.  

Anketler üç bölümde oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik 

bilgilerine yer verilmiştir. İkinci bölümde gıda teknolojisi alanında öğrencilere 

kazandırılan yeterliklerin sektörün beklentisini karşılama durumuna ilişkin sorular yer 

almıştır. Üçüncü bölümde ise anket formunda yer almayan, ancak sektörün kız teknik 

öğretimi okul/kurumlarından beklentilerine ilişkin katılımcıların görüş ve önerilerine 

yer verilmiştir. 
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2.4. Verilerin Toplanması 
 
 Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılacak anketlerin, kimlere ve nasıl 

uygulanacağı, uygulayıcıların dikkat etmesi gereken hususların neler olduğu, Anket 

Uygulama Yönergesi ile açıklanmıştır. Anket Uygulama Yönergesi Ek 8’de verilmiştir.  

Bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak, yazışma yöntemi ile anket 

uygulama tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda hazırlanan veri 

toplama araçlarının birer örneği ile uygulama yönergesi, araştırma kapsamına alınan 

illerin millî eğitim müdürlüklerine, ilgili makam onayı ile birlikte gönderilmiştir.  

  Okullarca uygulanan anketler il millî eğitim müdürlüklerince bir araya toplanarak 

Başkanlığımıza ulaştırılmıştır. 

2.5. Verilerin Analizi 
 

                Verilerin çözümlenmesinde SPSS (The Statistical Package for Social Science) 

paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde ve ortalama gibi 

istatistikler kullanılarak katılımcıların ankette yer alan sorulara verdikleri cevaplara 

dayalı olarak konuyla ilgili algıları, görüşleri betimlenmeye çalışılmıştır.   

                Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anketlerde yer alan kapalı uçlu 

soruların bazılarında Likert tipi 5’li derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğe verilen 

cevaplar 1 ile 5 arasında kodlanarak puanlanmıştır. Seçeneklere karşılık gelen puanlar 

ve puan aralıkları aşağıda verilmiştir. Cevapların yorumlanmasında bu sınır değerler 

dikkate alınmıştır.   

                 Hiç (1) = 1,00 – 1,80,   Çok az (2) = 1,81 – 2,60,    Kısmen (3) = 2,61 – 3,40, 

Oldukça (4) = 3,41 – 4,20, Çok (5) = 4,21 - 5,00 

                Üç araştırma grubuna ortak olarak yöneltilen ve derecelendirme ölçeğinin 

kullanıldığı sorularda cevapların karşılaştırılmasında varyans analizi uygulanmıştır. 

Analizin anlamlı çıkması durumunda farkın hangi ikili gruplar arasında olduğunu 

belirlemek amacıyla Scheffe çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Cevapların iki grup 

için karşılaştırıldığı durumlarda t-testi kullanılmıştır.  

Anketlerin son kısmında yer alan ve katılımcıların belirtmiş oldukları genel 

görüş ve öneriler, tekrarlama frekansına göre listelenerek gruplanmış olup üçüncü 

bölümün sonunda “Genel Görüş ve Öneriler” başlığı altında verilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM   

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde; meslek dersi öğretmenlerinden, öğrencilerden, usta öğreticilerden 

ve işletme yetkililerinden veri toplama araçları ile toplanan verilerin çözümlenmesi 

sonucunda elde edilen bulgular ve bulgularla ilgili yorumlar yer almaktadır.  

3.1.  Araştırmaya Katılan Öğretmen, Usta Öğretici, İşletme Yetkilisi ve 
Öğrencilere Ait Bilgiler  

 
 Bu kısımda araştırma kapsamına alınarak anketi cevaplandıran gıda teknolojisi 

alanında görev yapan meslek dersi öğretmenleri,  işletmelerde beceri eğitimine giden 

öğrencilerden sorumlu olan usta öğreticilerin,  işletme yetkililerinin ve beceri eğitimine 

giden öğrencilerin demografik özelliklerine ait bilgilere yer verilmektedir. 

3.1.1. Öğretmenler 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri ve HİE Faaliyete 

ilişkin görüşleri Tablo 3.1.1. ve 3.1.1.1. de verilmiştir. 

Tablo 3.1.1. Öğretmenlerin Demografik Özellikleri 
Değişken f %  

 Ön lisans 3 6,7 
Öğrenim Durumu Lisans 38 84,4 
 Yüksek Lisans 4 8,9 
 Toplam 45 100 
 Ev Yönetimi ve Beslenme 12 26,7 

Mezun Olunan Bölüm Besin Teknolojisi Bölümü 8 17,8 
 Gıda Mühendisliği  8 17,8 
 Diğer  17 37,8 
 Toplam 45 100 
 Kimya/ Kimya Teknolojisi 1 50 
Ek Branş Çocuk Gelişimi ve Eğitimi  1 50 
 Toplam 2 100 
 5 yıl ve daha az 4 8,9 
 6-10 Yıl 4 8,9 
Öğretmenlik Deneyimi 11-15 Yıl 6 13,3 
 16 Yıl ve daha fazla 31 68,9 
 Toplam 45 100 
 Öğretmen 32 71,1 
 Bölüm şefi 9 20 
Görev Atölye veya Laboratuar Şefi 2 4,4 
 Teknik Müdür yardımcısı 2 4,4 
 Toplam 45 100 

Evet 32 71.1 
Hayır 13 28.9 

Koordinatörlük 
 Görevi Alma 

Toplam 45 100 
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Tablo 3.1.1 incelendiğinde; öğretmenlerin % 84,4’ünün 4 yıllık eğitim 

fakültelerinden mezun olduğu görülmektedir. Ön lisans öğretim programından mezun 

olanların oranı %  6,7’dir. Ayrıca öğretmenlerin % 8,9’unun yüksek lisans eğitimini 

tamamladıkları görülmektedir. Araştırma kapsamında ankete cevap veren öğretmenlerin 

%  26,7’sinin ev yönetimi ve beslenme bölümünden, % 17,8’nin besin teknolojisi 

bölümünden, % 17,8’inin gıda mühendisliği bölümünden,  % 37,8’inin ise kimya 

bölümü, gıda teknolojisi, fizik, gıda bilimi ve teknolojisinden mezun olduklarını 

belirtmişlerdir.   

Araştırmada ankete cevap veren 45 öğretmenden ek branşı olan öğretmenlerin 

kimya/kimya teknolojisi ve çocuk gelişimi ve eğitimi olduğu görülmektedir. Meslek 

dersi öğretmenlerinin % 82,2 gibi büyük çoğunluğu 11 yıl ve daha üstü bir mesleki 

tecrübeye sahiplerdir. Bu da gösteriyor ki araştırma kapsamında anketi cevaplandıran 

öğretmenlerin mesleki tecrübelerinin oldukça yüksek olduğunun göstergesi olarak kabul 

edilebilir.  

Anketi cevaplayanların % 71,1 gibi büyük çoğunluğu öğretmen olarak görev 

yapmaktadır.  Ayrıca öğretmenlerin % 20’ si gıda teknolojisi alanında bölüm şefi olarak 

görevini yürütmektedirler.   

Öğretmenlerin % 71,1’i gibi büyük çoğunluğu son 3 yıl içinde beceri eğitimine 

giden öğrencilerin koordinatörlüğünde görev alırken, koordinatörlük görevini son üç yıl 

içinde yapmayan öğretmen oranı % 28,9’dur. Öğretmenlerin % 53,3’ü mesleklerini 

geliştirmek için kurs, seminer ve hizmet içi eğitim faaliyetlerine katıldığını belirtirken, 

% 46,7’si bu kurslara katılmadığını belirtmiştir. 

Tablo 3.1.1.1. Öğretmenlerin HİE Faaliyetine Katılma Durumu ve HİE Faaliyetlerinin 
Mesleki Gelişime Etkisi  

Değişken f %  

Evet 24 53.3 
Hayır 21 46.7 

HİE Faaliyetine Katılma 
Durumu 

Toplam 45 100 
Tamamen 5 20.8 
Oldukça 7 29.2 
Kısmen 9 37.5 
Çok az 3 12.5 
Hiç - - 

HİE Faaliyetlerinin 
Mesleki Gelişime Etkisi 

Toplam 45 100 
 

Öğretmenlerin % 53,3’ü HİE faaliyetlerine katıldıklarını belirtirken % 46,7’si 

katılmadıklarını belirtmiştir. Faaliyete katılan öğretmenlerin % 50’si HİE faaliyetlerinin 
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mesleki gelişimlerine etkisini “oldukça” ve daha üst düzeyde değerlendirmektedir. Bu 

faaliyetlerin etkisini kısmen bulanların oranı % 37,5 iken “çok az” bulanların oranının      

% 12,5 olması dikkat çekmektedir.  “Kısmen” seçeneğini işaretleyerek faaliyetlerinin 

mesleki gelişimlerine orta düzeyde katkı sağladığını söylemelerinin sebebi olarak, 

alanları ile ilgili kurs programlarının az sayıda düzenlendiğini bunların sayısının 

artırılarak daha çok katılımın sağlanmasını istedikleri söylenebilinir. 

 Bu bulgular ışığında öğretmenlerin katılmış olduğu faaliyetlerin mesleki 

gelişimlerine yeterli ölçüde katkı sağlayamadığı söylenebilir.  

3.1.2. İşletme Yetkilisine Ait Bilgiler 

Araştırmaya katılan işletme yetkililerinin işletmenin yasal statüsü ve görevlerine 

göre dağılımı Tablo 3.1.2.de verilmiştir 

 Tablo 3.1.2. İşletmelerin Yasal Statüleri ve İşletme Yetkisinin Görevleri 

Yasal Statü f %  

Kamu sektörü 7 9.9 
Küçük ölçekli özel sektör  (1 – 20 personel) 14 19.7 
Küçük ölçekli özel sektör  (21 – 50 personel) 11 15.5 
Orta ölçekli özel sektör      (51 – 150 personel) 11 15.5 
Büyük ölçekli özel sektör  (150 ve daha fazla personel) 28 39.4 
Toplam 71 100 

Görev   

İşletme Sahibi ve Yöneticisi 22 31 
Bölüm Şefi/Atölye Şefi 14 19.7 
İnsan Kaynakları  Müdürü 4 5.6 
Eğitim birimi Sorumlusu 2 2.8 
Usta Öğretici 3 4.2 
Diğer 26 36.6 

Toplam             71 100 

           

Tablo 3.1.2 incelendiğinde; işletme yetkililerinin % 39,4’ünün 150 ve daha fazla 

personel çalıştıran büyük ölçekli özel sektörde görev yaptığı gözlenmektedir.  Bu da 

gösteriyor ki işletme yetkililerinin büyük çoğunluğu küçük ölçekli özel sektör 

çalışanlarıdır.  

 İşletmelerin genel durumuyla ilgili ankete cevap veren katılımcıların işletmenin 

değişik birimlerinde görev yaptıkları görülmektedir. Ankete cevap veren yetkililerin     

% 31’i işletmenin sahibi ve yöneticisi konumundadır.   “Diğer” seçeneğini işaretleyen 

% 36.6 oranındaki yetkilinin ise işletmenin kalite güvence müdürü, insan kaynakları 

sorumlusu, üretim müdürü, gıda mühendisi, gıda kontrolü, kalite güvenlik mühendisi, 
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laboratuar şefi, toplam kalite sorumlusu ve laboratuar müdürü olarak görev yaptıkları 

görülmektedir.  

Tablo 3.1.2.1. İşletme Yetkililerinin Görev Yaptıkları İşletmelerde Yapılan Üretim  

İşletmelerin Temel Üretim ve Hizmetleri f %  

Et ve et ürünleri 4 6.2 
Unlu mamuller 12 18.5 
Süt ve süt ürünleri 10 15.4 
Alkolsüz gazlı içecekler 7 10.8 

Alkollü içki üretimi 3 4.6 
Dondurulmuş ve konserve muhtelif gıda 6 9.2 
Rafine yağ imalatı 3 4.6 
Gıda ve gıda ile temas eden ürünlerin analizi 11 16.9 
Gıda üretim işletmesi 9 13.8 
Toplam 65 100 

 

Tablo 3.1.2.1.de araştırma kapsamında anketin bu sorusuna cevap veren 65 

işletme yetkilisi temel üretim ve hizmetlerinin neler olduğunu belirtmiştir. 

3.1.3. Usta Öğreticiye Ait Bilgiler 
 

Araştırmaya katılan usta öğreticilerin görevlerine göre dağılımı Tablo 3.1.3.de 

verilmiştir. 

Tablo 3.1.3. Usta Öğreticilerin İşletmedeki Görevleri  
 
Görev 

f %  

İşletme sahibi ve yöneticisi 8 9.4 
Bölüm şefi/atölye şefi 19 22.4 
İnsan kaynakları  müdürü - - 
Eğitim birimi sorumlusu 1 1.2 
Usta öğretici 28 32.9 
Diğer 29 34.1 
Toplam 55 100 

 

Tablo 3.1.3.ü incelendiğimizde;  ankete cevap veren usta öğreticilerin aynı 

zamanda işletmenin değişik birimlerinde görev yaptıkları da görülmektedir. Ankete 

cevap veren usta öğreticilerin  % 32’si usta öğretici, % 22,4’ü bölüm şefi/atölye şefidir.  

Diğer seçeneğini işaretleyen % 34,1 oranındaki usta öğretinin ise işletmenin kalite 

güvence müdürü, üretim müdürü, gıda mühendisi, kalite güvenlik mühendisi, 

laboratuvar teknisyeni, kalite kontrol uzmanı ve AR-GE yöneticisi olarak görev 

yaptıkları görülmektedir.  

 



 

 

 

19

 Tablo 3.1.3.1. Usta Öğreticilerin Görev Yaptıkları İşletmelerde Yapılan Üretim  

İşletmelerin Temel Üretim ve Hizmetleri f %  

Et ve et ürünleri 12 20.7 
Unlu mamuller 16 27.6 
Süt ve süt ürünleri 3 5.2 
Alkolsüz gazlı içecekler 2 3.4 
Alkollü içki üretimi 2 3.4 
Dondurulmuş ve konserve muhtelif gıda 3 5.2 
Rafine yağ imalatı 2 3.4 
Tatlı imalatı 12 20.7 
Gıda ve gıda ile temas eden ürünlerin analizi 3 5.2 
Gıda üretim işletmesi 3 5.2 
Toplam 58 100 
 

Tablo 3.1.3.1.de araştırma kapsamında anketin bu sorusuna cevap veren 58 

işletme yetkilisi, çalıştıkları temel üretim ve hizmetleri bölümünün neler olduğunu 

belirtmiştir. 

 

3.1.4. Öğrenciye Ait Bilgiler 

 
Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri dal ve okul türüne göre 

dağılımı Tablo 3.1.4.te verilmiştir. 

 Tablo 3.1.4. Öğrencilerin Demografik Bilgileri 

Öğrenim Görülen Dal  f %  

Gıda kontrol 350 84.5 
Süt işleme 13 3.1 
Sebze ve meyve işleme 12 2.9 

Hububat işleme 39 9.4 
Zeytin işleme - - 
Çay üretimi ve işlemesi - - 
Toplam 414 100 
Okul Türü    
Kız meslek lisesi 124 30 
Anadolu kız meslek/ Anadolu meslek lisesi 112 27.1 
Kız teknik/ teknik lisesi 139 33.6 
Anadolu kız teknik lisesi 13 3.1 
Çok programlı lise 26 6.3 
Mesleki ve teknik eğitim merkezleri - - 
Toplam 414 100 

   

Tablo 3.1.4.ü incelendiğimizde; öğrencilerin %  84,5 gibi büyük çoğunluğu gıda 

kontrol alanında eğitim almaktadır. 16 ilde dal eğitimi alan öğrencilerin illere göre 
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dağılımı incelendiğinde;  gıda kontrol alanı dışında süt işleme ve sebze meyve işleme 

“Bursa” ilinde, hububat işleme “Gaziantep ve Konya” ilinde açılmıştır. 

 Anketi cevaplandıran öğrencilerin %  33,6’sı “kız teknik lisesi/ teknik lisesi”,   

% 30’u “kız meslek lisesi” , % 27,1’i “Anadolu kız meslek/ Anadolu meslek lisesi”,    

% 6,3’ü “çok programlı lise”, % 3,1’i “Anadolu kız teknik lisesinde” öğrenim 

görmektedirler. 

 

3.2. Okulda Kazandırılan Mesleki Yeterliklere İlişkin Görüşler  
 

Gıda Teknolojisi alanı; tarım ve hayvancılığa dayalı ham maddeleri, modern 

teknolojileri uygulayarak işleyen ve güvenli gıda üretimini sağlamak için duyusal, 

fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik yönden gıda kontrol hizmetlerini gerçekleştirerek 

tüketime uygun gıda maddeleri üreten ve insan beslenmesine sunan bir teknoloji dalıdır. 

Türkiye’de Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında ele alınan en önemli 

sektörlerden biri de gıda sektörüdür. Türkiye’de gıda sanayisinin dış gelişmelere paralel 

olarak gelişmesi, kaliteli üretimin artması ve dış pazarda rekabet etmesi çok hızlı olan 

bilimsel ve teknik gelişmelerin yakından izlenmesine, uygun teknoloji transferine, 

çeşitli ve kaliteli ürünlerin üretimine bağlıdır. 

Gıda sektörünün uluslararası standartlarda kaliteli ürün üretme ve pazarlama 

çabaları, işletmelerde oto kontrol laboratuvarlarının artışı dolayısıyla eğitimli, nitelikli 

ve yetişmiş eleman ihtiyacını artırmaktadır. 

Gıda Teknolojisi alanı MEGEP kapsamında çerçeve programlarını sektör 

analizine dayalı olarak modüler esaslı hazırlayarak sektöre kalifiye eleman yetiştirmeyi 

hedeflemiştir.   

Araştırmanın bu bölümünde gıda teknolojisi alanında verilen eğitimin yeterliliğine 

ilişkin öğretmen, usta öğretici, işletme yetkilisi ve öğrencilerin görüşlerine ait bulgular 

ve yorumlar aşağıda açıklanan 6 başlık altında sırayla sunulmuştur.  

1. Üretim ile ilgili yeterlikler 

2. İletişimle ilgili yeterlikler 

3. Araç-gereç kullanımı ile ilgili yeterlikler 

4. Kontrol ve analiz ile ilgili yeterlikler 

5. Liderlik ve planlama ile ilgili yeterlikler 

6. Kendini geliştirme ile ilgili yeterlikler 
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3.2.1. Üretim ile İlgili Yeterlikler 

3.2.1.1. Sektörün İhtiyaçlarına Uygun Üretim Yapabilme  

Teknolojik gelişmelere paralel olarak, sektörün beklentileri doğrultusunda 

geliştirilen gıda teknolojisi alanı programı hızla büyüyen gıda endüstrisine çabuk 

adaptasyonu sağlamak amacıyla gelişmelere göre sürekli güncellenmeye uygun bir 

yapıda tasarlanmıştır. Tablo 3.2.1.1.de sektörün ihtiyaçlarına göre alan eğitiminde ne 

derece uygun üretim yapıldığına ilişkin öğretmen, usta öğretici ve öğrenci görüşlerinin 

dağılımları yer almaktadır.  

 

Tablo 3.2.1.1. Sektörün İhtiyaçlarına Uygun Üretim Yapabilme Yeterliği 

Öğretmen Usta Öğretici  Öğrenci Yeterlik Derecesi 

f %  f %  f %  
Tamamen 7 16.3 25 30.5 132 33.4 
Oldukça 18 41.9 31 37.8 113 27.7 
Kısmen 13 30.2 22 26.8 108 26.5 
Çok az 5 11.6 3 3.7 38 9.3 
Hiç - - 1 1.2 17 4.2 
Toplam 45 100 82 100 408 100 
Aritmetik 
Ortalama 

3.62 3.92 3.74 

Standart Sapma 0.90 0.91 1.12 
ANOVA F(2, 530)=1.31,  P=0.26 

 

Tablo 3.2.1.1 incelendiğinde;  öğretmenlerin yaklaşık % 58,2’si, usta 

öğreticilerin yaklaşık % 68,3’ü, öğrencilerin yaklaşık % 61’i programının sektörün 

ihtiyaçlarına uygun üretim yapabilme yeterliliğini öğrencilere kazandırmada  “oldukça 

ya da tamamen” yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Buna karşılık, usta öğreticilerin         

% 4,9’u, öğrencilerin % 13,5’i öğrencilerin üretim yapabilme yeterliklerini “çok az” 

yeterli bulmuşlar ya da “hiç” yeterli bulmamışlardır.  

Öğretmenler ( X =3.62), usta öğreticiler ( X =3.92) ve öğrenciler ( X =3.74) 

programı, sektörün ihtiyaçlarına uygun üretim yapabilme yeterliklerini öğrencilere 

kazandırmada “oldukça” yeterli bulmaktadırlar.  

Grupların anılan görüşleri arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>.05).  Bu 

sonuçlar ışığında uygulanan programın, sektörün ihtiyaçlarına uygun üretim yapabilmek 

için gerekli yeterlikleri öğrencilere genel olarak kazandırdığı ifade edilebilir.  
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3.2.1.2. Öğrencilerin Eğitim Aldığı Dalda Gıda Mevzuatına Uygun Üretim 
Yapabilmesine İlişkin Görüşler   

Dünyada son 10–15 yıl içinde gıda kalite ve güvenliği konusunda önemli yasal 

değişikliklere gidilerek gıda güvenliği açısından tüketiciyi daha ciddi biçimde korumayı 

hedef alan yasalar oluşturulmuş, gıda üreten firmalara işletme koşullarını geliştirmek ve 

iyileştirmek yolunda zorunluluklar getirilmiştir. Bunun sonucu olarak GMP, HACCP ve 

benzeri sistemleri gıda işleyen tüm sektörün kullanması yasalarca düzenlenmiştir. 

Tablo 3.2.1.2.de sektörün ihtiyaçlarına göre öğrencilerin eğitim aldığı dalda gıda 

mevzuatına uygun üretim yapabilme yeterliğini kazanmasına ilişkin öğretmen, usta 

öğretici ve öğrenci görüşlerinin dağılımları yer almaktadır.  

  

Tablo 3.2.1.2. Öğrencilerin Gıda Mevzuatına Uygun Üretim Yapabilmesi   

Öğretmen Usta Öğretici  Öğrenci 
Yeterlik Derecesi 

f %  f %  f %  
Tamamen 7 15.9 31 36.9 130 31.9 
Oldukça 21 47.7 29 34.5 139 34.2 
Kısmen 11 25 21 25 78 19.2 
Çok az 4 9.1 1 1.2 37 9.1 
Hiç 1 2.3 2 2.4 23 5.7 
Toplam 44 100 84 100 407 100 
Aritmetik Ortalama 3.65 4.02 3.77 
Standart Sapma 0.93 0.94 1.15 
ANOVA  F(2,  532)=2.15, P=0.11 

 

Tablo 3.2.1.2.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 63,6’sı, 

usta öğreticilerin % 71,8’i ve öğrencilerin % 66,1’i eğitim alınan dalda  gıda mevzuatına 

uygun üretim yapılmasının “oldukça” ve daha üst düzeyde olduğunu söylerken,  

öğretmenlerin % 11,4’ü, usta öğreticilerin %  3,6’sı öğrencilerin ise  % 14,9’u “çok az” 

ve “hiç” düzeyinde yeterli bulmuştur.  

Öğretmenler ( X =3.65), usta öğreticiler ( X =4.02) ve öğrenciler ( X =3.77) 

programın içeriğinin gıda mevzuatına uygun üretim yapabilme yeterliklerini öğrencilere 

kazandırmada “oldukça” yeterli bulmaktadırlar.  Grupların anılan görüşleri arasında 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>.05).  

Bu sonuçlara dayanarak uygulanan programın gıda mevzuatına uygun olarak 

eğitim yapabilmek için yeterliklerin öğrencilere genel olarak kazandırıldığı söylenebilir. 
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3.2.1.3. Öğrencilerin Eğitim Aldığı Dal Dışında da Gıda Mevzuatına Uygun 
Üretim Yapabilmesine İlişkin Görüşler   

Tablo 3.2.1.3.te sektörün ihtiyaçlarına göre öğrencilerin eğitim aldığı programı 

gerektiğinde diğer alanlarda da uygulayıp gıda mevzuatına uygun üretim yapabilme 

yeterliğine ilişkin öğretmen, usta öğretici ve öğrenci görüşlerinin dağılımları yer 

almaktadır.  

Tablo 3.2.1.3. Eğitim Alınan Dal Dışında, Diğer Alanlarda Gıda Mevzuatına Uygun 
Üretim Yapabilme 

Öğretmen Usta Öğretici  Öğrenci 
Yeterlik Derecesi 

f %  f %  F %  

Tamamen 1 2.5 19 22.9  71 17.2 
Oldukça 21 52.5 22 26.5 98 23.7 
Kısmen 13 32.5 31 37.3 127 30.8 
Çok az 5 12.5 5 6 72 17.4 
Hiç - - 6 7.2 45 10.9 
Toplam 40 100 83 100 413 100 

Aritmetik Ortalama 3.45 3.51 3.18 
Standart Sapma 0.74 1.13 1.22 
ANOVA   F(2,  533)=3.23, P=0.04 

 

Tablo 3.2.1.3.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 55’i, 

usta öğreticilerin % 49,4’ü ve öğrencilerin % 40,9’u öğrencilerin gerektiğinde eğitim 

aldığı programı diğer alanlarda da uygulayıp gıda mevzuatına uygun üretim yapabilmesi 

yeterliğinin “oldukça” ve daha üst düzeyde olduğunu söylerken,  öğretmenlerin             

% 11,1’i, usta öğreticilerin % 13.2’si öğrencilerin ise % 27.9’u  “çok az” ve “hiç” 

düzeylerinde olduğu görüşünü belirtmiştir. 

Öğretmenler ( X =3.45), usta öğreticiler ( X =3.51) ve öğrenciler ( X =3.18), 

programın gerektiğinde diğer alanlarda da uygulayıp gıda mevzuatına uygun üretim 

yapabilme yeterliğini öğrencilere kazandırmada “oldukça” yeterli bulmaktadırlar.  

Her üç grubun görüşleri arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<.05). Scheffe 

testi sonuçları, programın gerektiğinde diğer alanlarda da uygulanıp gıda mevzuatına 

uygun üretim yapabilme yeterliğinin öğrencilere kazandırılması konusunda usta 

öğreticilerin,  öğrenci ve öğretmenlere göre daha olumlu düşündüklerini göstermiştir.  
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3.2.1.4. İşçi Sağlığı Mevzuatına Uymaya İlişkin Görüşler   

 
Bütün mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en 

üst düzeyde tutmak, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale 

getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve çalışanın birbirine uyumunu 

sağlamak önemli bir unsurdur.  

Tablo 3.2.1.4.te öğrencilere programla işçi sağlığı mevzuatına uyma yeterliğinin 

kazandırılmasına ilişkin öğretmen, usta öğretici ve öğrenci görüşlerinin dağılımları yer 

almaktadır.  

 
Tablo 3.2.1.4. İşçi Sağlığı Mevzuatına Uyma 

Öğretmen Usta Öğretici  Öğrenci 
Yeterlik Derecesi 

f %  f %  f %  

Tamamen 15 34.1 38 45.2 250 60.4 
Oldukça 19 43.2 32 38.1 116 28 
Kısmen 6 13.6 13 15.5 37 8.9 
Çok az 3 6.8 1 1.2 7 1.7 
Hiç 1 2.3 - - 4 1 
Toplam 44 100 84 100 414 100 

Aritmetik Ortalama 4.00 4.27 4.45 
Standart Sapma 0.76 0.98 0.80 
ANOVA F(2, 539)=7.09, P=0.01  

 
Tablo 3.2.1.4.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 74,3’ü, 

usta öğreticilerin % 83,3’ü ve öğrencilerin % 88,4’ünün öğrencilere kazandırılan işçi 

sağlığı mevzuatı ile ilgili yeterliklerin  “oldukça” ve daha üst düzeyde olduğunu 

söylerken,  öğretmenlerin % 9,1’i, usta öğreticilerin % 1,2’si  öğrencilerin ise % 1’i 

“çok az” ve “hiç” düzeylerinde olduğu görüşünü belirtmiştir. 

 Programın sektörün beklentisine uygun işçi sağlığı mevzuatına uyma ile ilgili 

yeterlilikleri öğrencilere kazandırma düzeyi, öğretmenler ( X =4.00) tarafından 

“oldukça”, usta öğreticiler ( X =4.27) ve öğrenciler ( X =4.45) tarafından “tamamen” 

yeterli bulunmaktadır.  

Her üç grubun görüşleri arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<.01). Scheffe 

testi sonuçları, programın sektörün beklentisine uygun işçi sağlığı mevzuatına uyma ile 

ilgili yeterlilikleri kazandırma konusunda öğrencilerin öğretmenlere göre daha olumlu 

düşündüklerini göstermiştir. 
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3.2.1.5. İş Güvenliği Önlemlerini Almaya İlişkin Görüşler   

 
  İş güvenliği, sektörde çalışanların iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla 

güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisidir. Dünyada 

ve ülkemizdeki sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle iş 

yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmıştır. Bir 

takım tedbirleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hâle getirmek gerekmektedir. İş 

güvenliğinin amacı çalışanlara en yüksek sağlıklı ortam sunmak, çalışma koşullarının 

olumsuz etkilerinden onları korumak, iş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu 

sağlamak, iş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza 

indirebilmek, oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,  çalışma 

verimini artırmaktır. 

Tablo 3.2.1.5.te öğrencilere iş güvenliği önlemleri alma yeterliğinin 

kazandırılmasına ilişkin öğretmen, usta öğretici ve öğrenci görüşlerinin dağılımları yer 

almaktadır.  

 
Tablo 3.2.1.5. İş Güvenliği Önlemlerini Alma 

Öğretmen Usta Öğretici  Öğrenci 
Yeterlik  Derecesi 

f %  f %  f %  
Tamamen 16 37.2 38 45.2 232 56.2 
Oldukça 22 51.2 31 36.9 144 34.9 
Kısmen 3 7 14 16.7 31 7.5 

Çok az 2 4.7 1 1.2 6 1.5 
Hiç - -  - - - 
Toplam 43 100 84 100 413 100 
Aritmetik Ortalama 4.20 4.26 4.45 
Standart Sapma 0.77 0.77 0.69 
ANOVA F(2, 537)=4.38, P=0.01                     

 

Tablo 3.2.1.5.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran  öğretmenlerin % 88,4’ü, 

usta öğreticilerin % 82,1’i ve öğrencilerin % 91,1’i öğrencilerin iş yerlerinde iş 

güvenliği tedbirlerini alabilme yeterliğinin “oldukça” ve daha üst düzeyde olduğunu 

söylerken,  öğretmenlerin % 4,7’si, usta öğreticilerin % 1,2’si,  öğrencilerin ise  % 9’u 

“çok az” ve “hiç” düzeylerinde olduğu görüşünü belirtmiştir. 

İş güvenliği ile ilgili öğrenci bilgilerinin yeterli olmasına ilişkin olarak 

öğretmenler ( X =4.20), ile “oldukça” düzeyinde, usta öğreticiler ( X =4.26) ve 
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öğrenciler ( X =4.45) “tamamen” yeterli bulmaktadır. Üç grubun görüşleri arasındaki 

fark anlamlı bulunmuştur (p<.05). 

Scheffe testi sonuçlarına göre, programın iş güvenliği önlemleri almaya ilişkin 

yeterlikleri kazandırma konusunda öğrenciler öğretmen ve usta öğreticilere göre bu 

programın kendilerine anılan yeterlikleri kazandırma konusunda daha olumlu 

düşünmektedirler. 

3.2.2. İletişimle İlgili Bilgiler 

 
İnsanın kendini sosyal bir varlık olarak ifade etmesi için iletişim zorunludur. 

İnsan, çevresi ile iletişim kurarak yaşar. Onun her davranışı, konuşması, susması, 

duruşu, oturma biçimi, kendini ifade etmesi; yani çevresine mesaj iletmesidir. İletişim 

kurmaktaki asıl amaç, anlaşılabilir mesajların gönderilmesi ve karşı tarafın tutum ve 

davranışlarında değişiklik yapmaktadır. Eğer davranışlarda değişiklik meydana 

gelmemişse ileti var; ama iletişim yoktur.  

Bu doğrultuda iletişim ile ilgili öğrenilen bilgiler, uygun insana uygun iş 

vermenin önemini, ayrıca sağlıklı ilişkilerde davranış tahmininin gerekliliğini 

kazandıracaktır. Dünyadaki gelişmeler de gösteriyor ki rekabet ortamı yerine, 

dayanışma ortamının oluşturulması daha büyük başarılara ulaşmayı sağlayacağı için 

iletişim bilgileri ve becerileri önemlidir.  

 

3.2.2.1. Sosyal Hayatta Sağlıklı ve Etkili İletişim Kurma ve Sürdürme 

 
İş yaşamının koşulları dünyanın her yerinde sosyal bir çevreyi gerektirmektedir. 

Sosyal çevreye uyum sağlamak; bilgi ve becerileri arttırmak için sağlıklı iletişim 

yöntemlerini öğrenmeyi ve uygulamayı kapsar.  Bunun için iletişim engellerini 

tanıyarak ortadan kaldırmayı ve iletişimi kolaylaştıran yöntemleri kullanmayı bilmek 

önem taşımaktadır. İçinde bulunduğumuz toplumda bütün mesajlar net ve açık olarak 

iletilememektedir. Bu nedenle iş yaşamındaki başarıyı arttırmak için de gerekli olan 

kurallar ve işleyişler önemlidir.  Bu kurallar doğrultusunda, çalışma hayatındaki her 

evrede, öğrenmenin sınırının olmadığı, dayanışmanın kişiyi başarıya nasıl götürdüğü 

önemlidir.  
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Tablo 3.2.2.1.de öğrencilere sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurma ve 

sürdürme ile ilgili mesleki yeterliğin kazandırılmasına ilişkin öğretmen, usta öğretici ve 

öğrenci görüşlerinin dağılımları yer almaktadır.  

Tablo 3.2.2.1. Sosyal Hayatta Sağlıklı ve Etkili İletişim Kurma ve Sürdürme 
 

Sosyal Hayatta Sağlıklı ve  
Etkili İletişim  

Kurma 

 
Sosyal Hayatta Sağlıklı ve  

Etkili İletişim  
Sürdürme 

 

Öğretmen 
Usta 

Öğretici 
Öğrenci  Öğretmen 

Usta 
Öğretici 

Öğrenci  

 

f %  f %  f %  f %  f %  f %  
Tamamen 12 28.6 29 34.1 219 53 12 27.3 28 32.9 189 45.9
Oldukça 26 61.9 45 52.9 152 36.8 24 54.5 44 51.8 169 41 
Kısmen 3 7.1 11 12.9 36 8.7 8 18.2 13 15.3 48 11.7
Çok az 1 2.4 - - 4 1 - - - - 6 1.5 
Hiç - - - - 2 0.5 - - - - - - 
Toplam 42 100 85 100 413 100 44 100 85 100 412 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4.16 4.21 4.40 4.09 4.17 4.31 

Standart 
Sapma 

0.65 0.65 0.73 0.67 0.67 0.73 

ANOVA F(2, 537)=4.35, P=0.01             F(2, 538)=2.81, P=0.06                
 
 

Tablo 3.2.2.1 incelendiğinde; anketi cevaplandıran  öğretmenlerin % 90,5’i, usta 

öğreticilerin % 87’si ve öğrencilerin % 89,8’i sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim 

kurmayla ilgili yeterliliklerin “oldukça” ve daha üst düzeyde alan eğitiminde 

kazandırıldığını söylerken,  öğretmenlerin %  2,4’ü, öğrencilerin ise % 1,5’i “çok az” ve 

“hiç” düzeylerinde yeterli olduğu görüşünü belirtmiştir. 

Öğretmenler ( X =4.16) “oldukça” düzeyinde,  usta öğreticiler ( X =4.21) ve 

öğrenciler ( X =4.40) “tamamen” düzeyinde sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim 

kurmayla ilgili okulda kazandırılan bilgileri yeterli bulmuştur. Her üç grubun arasındaki 

görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda (p<.05) olup gruplar 

arasında anlamlı bir görüş farklılığı vardır. Öğrenciler bu konuda öğretmenlere göre 

daha olumlu düşünmektedirler. 

Anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 81,8’i, usta öğreticilerin % 84,7’si ve 

öğrencilerin % 86,9’i iş hayatında sağlıklı ve etkili iletişimi sürdürmeyle ilgili 

yeterliliklerin “oldukça” ve daha üst düzeyde olduğunu söylerken,  öğrencilerin % 1,5 ’i 

“çok az” düzeylerinde yeterli olduğu görüşünü belirtmiştir. 
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Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim sürdürmeyle ilgili öğrenci bilgilerinin 

yeterli olmasına ilişkin olarak öğretmenler ( X =4.09), usta öğreticiler ( X =4.17)  

“oldukça” düzeyinde,  öğrenciler ise ( X =4.31)   “ tamamen” yeterli bulmaktadır. 

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim sürdürmeyle ilgili öğrenci bilgilerinin 

yeterli olmasına grupların anılan görüşleri arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır 

(p>.05).  

Bu sonuçlara dayanarak uygulanan programın sosyal hayatta sağlıklı iletişim 

kurma ve etkili iletişim sürdürme ile ilgili yeterlikleri öğrencilere genel olarak kazandığı 

ifade edilebilir. 

3.2.2.2. İş Hayatında Sağlıklı ve Etkili İletişim Kurma ve Sürdürme 

 

Tablo 3.2.2.2.de öğrencilere iş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurma ve 

sürdürme ile ilgili mesleki yeterliğin kazandırılmasına ilişkin öğretmen, usta öğretici ve 

öğrenci görüşlerinin dağılımları yer almaktadır.  

 

Tablo 3.2.2.2. İş Hayatında Sağlıklı ve Etkili İletişim Kurma ve Sürdürme  
 

İş Hayatında Sağlıklı ve Etkili  
İletişim Kurma 

 
İş Hayatında Sağlıklı ve Etkili 

İletişim Sürdürme  

Öğretmen 
Usta 

öğretici 
Öğrenci  Öğretmen 

Usta 
öğretici 

Öğrenci  

 

f %  f %  f %  f %  f %  f %  
Tamamen 11 25 34 40 200 48.7 11 25 29 34.1 187 45.8 
Oldukça 26 59.1 44 51.8 158 38.4 23 52.3 43 50.6 162 39.7 
Kısmen 6 13.6 6 7.1 42 10.1 8 18.2 12 14.1 50 12.3 
Çok az 1 2.3 1 1.2 11 2.7 2 4.5 1 1.2 9 2.2 
Hiç - - - - - - - - - - - - 
Toplam 44 100 85 100 411 100 44 100 85 100 408 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4.06 4.30 4.33 3.97 4.17 4.29 

Standart 
Sapma 

0.69 0.65 0.76 0.79 0.71 0.76 

ANOVA F(2, 537)=2.47, P=0.08                F(2, 534)=3.85, P=0.02              
 

Tablo 3.2.2.2 incelendiğinde; anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 84,1’i, usta 

öğreticilerin % 91,8’i ve öğrencilerin % 87,1’i iş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim 

kurabilme ile ilgili yeterliklerin “oldukça” ve daha üst düzeyde olduğunu söylerken,  

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

ve “hiç” düzeylerinde yeterli olduğu görüşünü belirtmiştir. 
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İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurma ile ilgili yeterliklerin öğrencilere 

kazandırma düzeyini öğretmenler ( X =4.06) “oldukça” düzeyinde,  usta öğreticiler 

( X =4.30) ve öğrenciler ( X =4.33)   “tamamen” yeterli bulmaktadırlar. Grupların anılan 

görüşleri arasında anlamlı bir görüş farklılığı yoktur (p>.05). 

Anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 77,3’ü, usta öğreticilerin % 84,7’si ve 

öğrencilerin % 91,8’i iş hayatında sağlıklı ve etkili iletişimi sürdürebilme ile ilgili 

kazandırılan yeterliklerin “oldukça” ve daha üst düzeyde olduğunu söylerken, 

öğretmenlerin % 4,5’i, usta öğreticilerin % 1,2’si  öğrencilerin ise % 2,2 ’si “çok az” 

düzeylerinde yeterli olduğu görüşünü belirtmiştir. 

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim sürdürme ile ilgili programı öğretmenler 

( X =3.97)  ve usta öğreticiler  ( X =4.17) “oldukça” düzeyinde, öğrenciler ( X =4.29) 

“tamamen” yeterli bulmaktadırlar. 

Her üç grubun arasındaki görüşleri arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<.05). 

Scheffe testi sonuçları, programın sektörün beklentisine göre iş hayatında sağlıklı ve 

etkili iletişim sürdürme ile ilgili yeterlikleri kazandırma konusunda öğrencilerin 

öğretmenlere göre daha olumlu düşündüklerini göstermiştir. 

3.2.2.3. Türkçeyi Doğru Kullanma 

 
Tablo 3.2.2.3.te Türkçe dersinde, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma 

becerilerinin öğrencilere kazandırılmasına ilişkin öğretmen, usta öğretici ve öğrenci 

görüşlerinin dağılımları yer almaktadır.  

 

Tablo 3.2.2.3. Türkçeyi Doğru Kullanma 

Öğretmen Usta Öğretici  Öğrenci 
Yeterlik Derecesi 

f %  f %  f %  
Tamamen 13 29.5 37 43.5 234 56.5 
Oldukça 20 45.5 31 36.5 143 34.5 
Kısmen 7 15.9 15 17.6 27 6.5 
Çok az 3 6.8 1 1.2 7 1.7 
Hiç 1 2.3 1 1.2 3 0.8 
Toplam 44 100 85 100 414 100 
Aritmetik Ortalama 3.93 4.20 4.44 
Standart Sapma 0.97 0.85 0.75 
ANOVA F(2, 540)=10.57, P=0.00                    
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Tablo 3.2.2.3.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 75’i, 

usta öğreticilerin % 80’i ve öğrencilerin % 91’i “oldukça” ve daha üst düzeyde Türkçe 

dersinin meslek hayatına hazırlanan öğrencilerin kendini ifade etme, iletişim kurma, 

arkadaşlarıyla iş birliği yapma, tartışma, problem çözme, ortak karar verme ve 

girişimcilik gibi hayati öneme haiz  becerilerin kazandırılmasında yararlı olduğunu 

söylerken,  öğretmenlerin %  9,1’i,  usta öğreticilerin % 2,4’ü, öğrencilerin ise %  2,5’i 

“çok az” ve daha alt düzeyde faydalı olduğu görüşünü belirtmişlerdir.  

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

olarak öğretmenler ( X =3.93), usta öğreticiler ( X =4.20)  ve öğrenciler ( X =4.44)  

“oldukça” düzeyinde görüş bildirmişlerdir.  

Her üç grubun arasında anlamlı bir görüş farklılığı vardır. (p<.01). Scheffe testi 

sonuçları, programın Türkçe dersi ile ilgili yeterlikleri öğrencilere kazandırmada 

öğrencilerin öğretmenlere ve usta öğreticilere göre daha olumlu düşündüklerini 

göstermiştir.   

 

3.2.2.4. Yabancı Dil Bilme 

 
Tablo 3.2.2.4.te öğrencilere yabancı dil bilme ile ilgili yeterliğin 

kazandırılmasına ilişkin öğretmen, usta öğretici ve öğrenci görüşlerinin dağılımları yer 

almaktadır.  

Tablo 3.2.2.4. Yabancı Dil Bilme 

Öğretmen Usta Öğretici  Öğrenci Yeterlik Derecesi 
f %  f %  f %  

Tamamen 4 9.3 4 4.9 35 8.5 
Oldukça 7 16.3 13 16 65 15.8 
Kısmen 11 25.6 35 43.2 120 29.1 
Çok az 18 41.9 12 14.8 137 33.3 
Hiç 3 7 17 21 55 13.3 
Toplam 43 100 85 100 412 100 
Aritmetik Ortalama 2.79 2.69 2.72 
Standart Sapma 1.10 1.12 1.13 
ANOVA F(2, 533)=0.10, P=0.89                  

 

Tablo 3.2.2.4.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 25,6’sı, 

usta öğreticilerin % 20,9’u ve öğrencilerin % 24,1’i “oldukça” ve daha üst düzeyde 

programın yabancı dil dersinin,  yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme,  normal 

hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme,  dil bilgisi ve yazım 
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kurallarına uyarak yazabilme, yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme, 

kelime dağarcığını geliştirme yeterliliğinin kazandırılmasında yeterli olduğunu 

söylerken,  öğretmenlerin % 48,9’u, usta öğreticilerin % 35,8’i, öğrencilerin ise            

%  46,6’sı “çok az” ve daha alt düzeyde programın bu    yeterliği kazandırmada yeterli  

olduğu görüşünü belirtmişlerdir.  

Programın sektörün ihtiyacına göre yabancı dil yeterliği kazandırılmasına ilişkin 

olarak öğretmenler ( X =2.79), usta öğreticiler ( X =2.69) ve öğrenciler ( X =2.72)  

“kısmen” düzeyinde yeterli olduğu görüşünde birleşmişlerdir.  

Her üç görüş arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>.05). Bu sonuçlara 

dayanarak gıda teknolojisi alanında eğitimi verilen yabancı dil dersinin yabancı dilin 

mesleki alanda kullanılabilmesi, kaynak tarama, yabancı dili verimli bir şekilde 

kullanabilmek için kısmen düzeyinde öğrencilere kazandırıldığı ifade edilebilir.  

3.2.3. Araç–Gereç İle İlgili Yeterlikler 

     3.2.3.1. Bilgisayar Temel Donanımları ve Programlarını Kullanma ve 
Doküman Hazırlama   

 
Tablo 3.2.3.1.de bilgisayar temel donanımları ve programlarını kullanma ve 

doküman hazırlama becerilerinin öğrencilere kazandırılmasına ilişkin öğretmen, usta 

öğretici ve öğrenci görüşlerinin dağılımları yer almaktadır. 

Tablo 3.2.3.1. Bilgisayar Temel Donanım ve Programlarını Kullanma ve Doküman 
Hazırlama  

 
Temel Donanım ve  

Programları  
Kullanma 

 
Doküman Hazırlama 

 

Öğretmen 
Usta 

öğretici 
Öğrenci  Öğretmen 

Usta 
öğretici 

Öğrenci  

 

f %  f %  f %  f %  f %  f %  
Tamamen 9 20.5 20 24.4 99 24.1 9 20.5 16 19.3 82 20 
Oldukça 17 38.6 29 35.4 136 33.1 15 34.1 31 37.3 108 26.4 
Kısmen 11 25 24 29.3 103 25.1 12 27.3 21 25.3 106 25.9 
Çok az 5 11.4 8 9.8 53 12.9 6 13.6 11 13.3 71 17.4 
Hiç 2 4.5 1 1.2 20 4.9 2 4.5 4 4.8 42 10.3 
Toplam 44 100 82 100 411 100 45 100 83 100 409 100 
Aritmetik 
Ortalama 

3.59 3.71 3.58 3.52 3.53 3.28 

Standart 
Sapma 

1.08 0.98 1.13 1.10 1.09 1.25 

ANOVA F(2, 534)=0.50, P=0.60               F(2, 533)=1.89, P=0.15              
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Tablo 3.2.3.1 incelendiğinde; anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 60,2’si, usta 

öğreticilerin % 59,8’i ve öğrenciler % 57,2’si programda öğrencilere bilgisayar temel 

donanım ve programlarını kullanma yeterliklerini “oldukça” ve daha üst düzeyde 

kazandırıldığını söylerken,  öğretmenlerin % 15,9’u, usta öğreticilerin % 11’i, 

öğrencilerin ise % 17,8’si  “çok az” ve “hiç”  düzeyinde yeterlik  kazandırdığı görüşünü 

belirtmiştir. 

Bilgisayar temel donanımları ve programlarını kullanma yeterliğinin öğrencilere 

kazandırılmasını öğretmenler ( X =3.59), usta öğreticiler ( X =3.71) ve öğrenciler 

( X =3.58) “oldukça” yeterli bulmaktadırlar. Grupların anılan görüşleri arasında anlamlı 

bir görüş farklılığı yoktur (p>.05).  

Anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 54,6’sı, usta öğreticilerin % 56,6’sı ve 

öğrencilerin % 46,4’ü bilgisayarda doküman hazırlama ile ilgili yeterliklerin “oldukça” 

ve daha üst düzeyde öğrencilere kazandırıldığını söylerken, öğretmenlerin % 18,1’i, 

usta öğreticilerin % 18,1’i öğrencilerin ise % 27,7’si “çok az” düzeyde yeterliğin 

kazandırıldığı görüşünü belirtmiştir. 

Programın sektörün beklentisine uygun bilgisayarda doküman hazırlama 

becerisini öğrencilere kazandırmasını öğretmenler ( X =3.52) ve usta öğreticiler 

( X =3.53) “oldukça” düzeyinde yeterli bulurken, öğrenciler  ( X =3.28)  “kısmen” 

düzeyinde yeterli bulmaktadırlar. Grupların anılan görüşleri arasında anlamlı bir görüş 

farklılığı yoktur (p>.05).  

Bu sonuçlar ışığında öğrencilere programın bilgisayar temel donanım ve 

programları kullanarak bilgisayarda doküman hazırlamak için gerekli olan temel bilgi 

ve becerileri kazandırdığı söylense de bu bilgi ve becerilerin yeterliliği konusunda 

öğrenci görüşleri esas alındığında, iş yerinin taleplerini yeteri ölçüde karışlamadığı da 

söylenebilinir.  

3.2.3.2. Teknolojik araç-gereçlerin ( Data Show, Slayt, Tepegöz vb.) 
Kullanılmasına İlişkin Görüşler  

Okullarda bulunan eğitim araç-gereçlerinin (bilgisayar, tepegöz, projeksiyon vb.) 

öğrencilerin kullanma yeterliğine ilişkin öğretmen, usta öğretici ve öğrenci görüşlerinin 

sonuçları Tablo 3.2.3.2.de verilmektedir. 
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Tablo 3.2.3.2. Öğrencilerin Teknolojik Araç-Gereçleri ( Data Show, Slayt, Tepegöz Vb.) 
Kullanma Yeterlikleri 

Öğretmen Usta Öğretici  Öğrenci Yeterlik  Derecesi 
f %  f %  f %  

Tamamen 9 20.9 12 14.5 107 26.1 
Oldukça 9 20.9 23 27.7 124 30.2 
Kısmen 19 44.2 23 27.7 92 22.4 
Çok az 6 14 18 21.7 57 13.9 
Hiç - - 7 8.4 30 7.3 
Toplam 43 100 83 100 410 100 
Aritmetik Ortalama 3.48 3.18 3.53 
Standart Sapma 0.98 1.18 1.22 
ANOVA     F(2,  533)=3.09, P=0.04 

 
Tablo 3.2.3.2.de görüldüğü üzere öğrencilerin teknolojiyi kullanma konusunda 

öğretmenlerin % 41,8’i, usta öğreticilerin % 42,2’si öğrencilerin “oldukça” ve daha üst 

düzeyde yeterli olduklarını söylerken, öğrenciler % 56,3 oranında kendilerini yeterli 

bulmaktadır. Buna karşın öğretmenlerin % 14’ü öğrencilerin teknolojiyi kullanma 

bakımından “çok az” yeterli buldukları ya da “hiç” yeterli görmedikleri anlaşılmaktadır. 

Usta öğreticilerin % 30,1’i ve öğrencilerin % 21,2’si ise teknolojiyi kullanmada 

öğrencileri “çok az” yeterli görmekte ya da hiç yeterli görmemektedir.  

Eğitim araç- gereçlerinin (bilgisayar, tepegöz, projeksiyon vb.) kullanma 

yeterliliğine ilişkin öğretmenler ( X =3.48) ve öğrenciler ( X =3.53) “oldukça” 

düzeyinde öğrencilere kazandırıldığını söylemişlerdir. Usta öğreticiler ( X =3.18) 

“kısmen” düzeyinde öğrencileri yeterli bulmaktadır.  

Öğretmen, usta öğretici ve öğrencilerin anılan görüşleri arasındaki fark anlamlı 

bulunmuştur (p<.05.). Scheffe testi sonuçları, öğrencilere okullarda kazandırılan 

teknolojiyi kullanma becerisi konusunda öğretmen ve öğrenciler usta öğreticilere göre 

daha yüksek bulduklarını göstermiştir. 

Bu sonuçlara dayanarak öğrencilere teknolojiyi kullanma konusunda gerekli 

olan temel bilgi ve becerilerin genel olarak kazandırıldığı söylenebilinir.  

3.2.4. Kontrol ve Analiz İle İlgili Yeterlikler 

3.2.4.1. Kalite Standartlarına Uygun Kalite Kontrol Yapma 

Gelişen gıda teknolojisi ve tüketicinin de bilinçlenmesinden dolayı ürün 

kalitesini iyileştirme gayretlerini de arttırdığı, bu bağlamda kalite şartlarının sağlanması 

çabaları da tüketici ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığı ifade edilebilir. 
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 Sektörün ihtiyaçlarına göre öğrencilerin eğitim aldığı dalda kalite standartlarına 

uygun kalite kontrol yapma yeterliğine ilişkin öğretmen, usta öğretici ve öğrenci 

görüşlerin sonuçları Tablo 3.2.4.1.de verilmektedir. 

Tablo 3.2.4.1. Kalite Standartlarına Uygun Kalite Kontrol Yapma 

Öğretmen Usta Öğretici  Öğrenci 
Yeterlik Derecesi 

f %  f %  f %  
Tamamen 8 19 29 34.9 179 43.6 
Oldukça 17 40.5 26 31.3 133 32.4 
Kısmen 12 28.6 21 25.3 78 19 
Çok az 5 11.9 5 6 11 2.7 
Hiç - - 2 2.4 10 2.4 
Toplam 42 100 83 100 411 100 
Aritmetik Ortalama 3.66 3.90 4.11 
Standart Sapma 0.92 1.03 0.96 
ANOVA F(2, 533)=5.21,   P=0.00 

 

Tablo 3.2.4.1.de görüldüğü üzere kalite standartlarına uygun kalite kontrol 

yapma konusunda öğrencilerin % 76’sı, usta öğreticilerin % 66,2’si öğrencilerin 

“oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli oldukları kanısında iken, aynı oran öğretmenler 

için  % 59,5’tir. Buna karşın öğretmenlerin % 11,9’u ve usta öğreticilerin % 8,4’ü 

öğrencilerin kalite standartlarına uygun kalite kontrol yapma yeterliğini kazanması 

konusunda “çok az” yeterli buldukları ya da “hiç” yeterli görmedikleri anlaşılmaktadır. 

Öğrencilerin % 6,1’i kalite standartlarına uygun kalite kontrol yapma konusunda 

kendilerini “çok az” yeterli görmekte ya da “hiç” yeterli görmemektedir. 

  Kalite standartlarına uygun kalite kontrol yapma konusunda programın 

sektörün beklentisine göre öğretmenler ( X =3.66), usta öğreticiler ( X =3.90)  ve 

öğrenciler ( X =4.11)  programların “oldukça” düzeyinde öğrencilere yeterlik 

kazandırdığı görüşünde birleşmişlerdir. 

Öğretmen, usta öğretici ve öğrencilerin anılan görüşleri arasındaki fark anlamlı 

bulunmuştur (p<.01). Scheffe testi sonuçları, öğrencilerin kendilerini kalite 

standartlarına uygun kalite kontrol yapma konusunda öğretmen ve usta öğreticilere göre 

daha yeterli gördüklerini göstermiştir.  Bu sonuçlara dayanarak öğrencilere kalite 

standartlarına uygun kalite kontrol yapma konusunda gerekli olan temel bilgi ve 

becerilerin genel olarak kazandırıldığı söylenebilinir.  
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3.2.4.2. Gıdalarda Duyusal Anlamda Analiz Yapabilme 
 

Gıdalarda duyusal anlamda analiz yapabilme yeterliğinin öğrencilere 

kazandırılmasına ilişkin öğretmen, usta öğretici ve öğrenci görüşlerinin sonuçları Tablo 

3.4.2.de verilmektedir. 

 

Tablo 3.2.4.2. Gıdalarda Duyusal Anlamda Analiz Yapabilme 

Öğretmen Usta Öğretici  Öğrenci Yeterlik  Derecesi 
f %  f %  f %  

Tamamen 12 27.3 30 37 190 45.9 
Oldukça 20 45.5 23 28.4 138 33.3 
Kısmen 9 20.5 22 27.2 56 13.5 
Çok az 2 4.5 4 4.9 20 4.8 
Hiç 1 2.3 2 2.5 10 2.4 
Toplam 44 100 81 100 414 100 
Aritmetik Ortalama 3.90 3.92 4.15 
Standart Sapma 0.93 1.03 0.99 
ANOVA F(2, 536)=2.68,   P=0.07 

 

Tablo 3.2.4.2.de görüldüğü üzere kalite  standartlarına uygun gıdalarda gıda 

kalite kontrolü, gıdaların kalite karakteristikleri, gıdalarda renk, doku, kusur özellikleri, 

bu özelliklerin objektif ve sübjektif olarak ölçülmesi ile ilgili bilgi ve beceriler ile ilgili 

duyusal anlamda analiz yapabilme konusunda öğrencilerin kazandığı yeterlik 

konusunda öğretmenlerin % 72,8’i, öğrencilerin % 75,3’ü,  “oldukça” ve daha üst 

düzeyde öğrencilerin yeterli olduklarını belirtirken, aynı oran usta öğreticiler için         

% 65,4’tür. Buna karşın öğretmenlerin % 6,8’i ve usta öğreticilerin % 7,4’ü öğrencilerin 

kalite standartlarına uygun gıdalarda duyusal anlamda analiz yapabilme konusunda 

öğrencileri “çok az” yeterli buldukları ya da “hiç” yeterli görmedikleri anlaşılmaktadır. 

Öğrencilerin % 2,3’ü ise gıdalarda duyusal anlamda analiz yapabilme konusunda 

kendilerini çok az yeterli görmekte ya da hiç yeterli görmemektedir.   

Kalite standartlarına uygun gıdalarda duyusal anlamda analiz yapabilme 

yeterliğine ilişkin öğretmenler ( X =3.93), usta öğreticiler ( X =3.92) ve öğrenciler 

( X =4.15) programın öğrencilere sektörün ihtiyaçlarına uygun gıdalarda duyusal 

anlamda analiz yapabilme konusunda “oldukça” yeterli bulmaktadır. Grupların anılan 

görüşleri arasında anlamlı bir fark yoktur. (p>.05).  

Bu sonuçlara dayanarak öğrencilere gıda kalite kontrolü, gıdaların kalite 

karakteristikleri, gıdalarda renk, doku, kusur özellikleri, bu özelliklerin objektif ve 

sübjektif olarak ölçülmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı söylenebilinir. 



 

 

 

36

3.2.4.3. Gıdalarda Fiziksel Anlamda Analiz Yapabilme 

 
Gıdalarda fiziksel anlamda analiz yapabilme yeterliliğinin öğrencilere 

kazandırılmasına ilişkin öğretmen, usta öğretici ve öğrenci görüşlerinin sonuçları Tablo 

3.2.4.3.te verilmektedir. 

 

Tablo 3.2.4.3. Gıdalarda Fiziksel Anlamda Analiz Yapabilme 

Öğretmen Usta Öğretici  Öğrenci 
Yeterlik Derecesi 

f %  f %  f %  
Tamamen 15 34.1 28 34.1 194 46.9 
Oldukça 21 47.7 28 34.1 124 30 
Kısmen 6 13.6 20 24.4 68 16.4 
Çok az 2 4.5 4 4.9 15 3.6 
Hiç - - 2 2.4 13 3.1 
Toplam 44 100 82 100 414 100 
Aritmetik Ortalama 4.11 3.92 4.13 
Standart Sapma 0.81 1.00 1.02 
ANOVA F(2, 537)=1.51,   P=0.22 

 

Tablo 3.2.4.3 incelendiğinde; anketi cevaplandıran  öğretmenlerin % 81,8’i, usta 

öğreticilerin % 68,2’si ve öğrencilerin % 76,6’sı gıdalarda fiziksel anlamda analiz 

yapabilme yeterliliğin “oldukça” ve daha üst düzeyde olduğunu söylerken,  

öğretmenlerin % 4,5’i, usta öğreticilerin % 7,3’ü ve öğrencilerin ise % 6,7’si “çok az” 

ve “hiç” düzeylerinde yeterli olduğu görüşünü belirtmiştir.  

Gıdalarda fiziksel anlamda analiz yapabilmenin yeterli olma düzeyini 

öğretmenler ( X =4.11), usta öğreticiler ( X =3.92) ve öğrenciler  ( X =4.13) “oldukça” 

yeterli bulunmaktadırlar.  

Grupların anılan görüşleri arasında anlamlı bir görüş farklılığı yoktur (p>.05). 

Bu sonuçlara dayanarak uygulanan programın öğrencilere gıdalarda fiziksel anlamda 

analiz bilgi ve becerilerin genel olarak kazandırdığı söylenebilinir. 

3.2.4.4. Gıdalarda Kimyasal Anlamda Analiz Yapabilme 

 
Gıdalarda kimyasal anlamda analiz yapabilme yeterliliğine ilişkin sektörün 

ihtiyaçlarına göre öğrencilerin eğitim aldığı dalda öğretmen, usta öğretici ve öğrenci 

görüşlerin sonuçları Tablo 3.2.4.4.te verilmektedir. 
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Tablo 3.2.4.4. Gıdalarda Kimyasal Anlamda Analiz Yapabilme 
Öğretmen Usta Öğretici  Öğrenci Yeterlik Derecesi 

f %  f %  f %  
Tamamen 15 34.1 27 32.9 179 43.2 
Oldukça 16 36.4 25 30.5 125 30.4 
Kısmen 6 13.6 21 25.6 56 13.6 
Çok az 5 11.4 3 3.5 31 7.5 
Hiç 2 4.5 6 7.1 20 4.9 
Toplam 44 100 82 100 414 100 
Aritmetik Ortalama 3.84 3.78 4.00 
Standart Sapma 1.16 1.16 1.14 
ANOVA F(2, 534)=1.50,   P=0.22 

 

Tablo 3.2.4.4 incelendiğinde; anketi  cevaplandıran öğretmenlerin % 70,5’i, usta 

öğreticilerin % 63,4’ü ve öğrencilerin % 73,6’sı programın gıdalarda kimyasal anlamda 

analiz yapabilme yeterliğini öğrencilere “oldukça” ve daha üst düzeyde kazandırıldığını 

söylerken,  öğretmenlerin % 15,9’u, usta öğreticilerin % 10,6’sı ve öğrencilerin ise      

% 12,4’ü “çok az” ve “hiç” düzeylerinde yeterlik kazandırdığını belirtmiştir.  

     Uygulanan programın gıdalarda kimyasal anlamda analiz yapabilme ile 

yeterlikleri öğrencilere kazandırmasını, öğretmenler ( X =3.84), usta öğreticiler 

( X =3.78) ve öğrenciler ( X =4.00) “oldukça” yeterli bulmaktadır. Grupların anılan 

görüşleri arasında anlamlı bir görüş farklılığı yoktur. (p>.05)  

Bu sonuçlara dayanarak uygulanan programın öğrencilere gıdalarda kimyasal 

anlamda analiz yapabilme ile ilgili bilgi ve becerilerin genel olarak kazandırdığı 

söylenebilinir. 

3.2.4.5. Gıdalarda Mikrobiyolojik Analiz Yapabilme 
 

Gıdalarda mikrobiyolojik analiz yapabilme yeterliğine ilişkin öğrencilerin eğitim 

aldığı dalda öğretmen, usta öğretici ve öğrenci görüşlerinin sonuçları Tablo 3.2.4.5.te 

verilmektedir. 

Tablo 3.2.4.5. Gıdalarda Mikrobiyolojik Analiz Yapabilme 
Öğretmen Usta Öğretici  Öğrenci Yeterlik Derecesi 

f %  f %  f %  
Tamamen 14 31.8 19 24.1 164 39.6 
Oldukça 14 31.8 20 25.3 117 28.3 
Kısmen 8 18.2 25 31.6 70 16.9 
Çok az 6 13.6 9 11.4 35 8.5 
Hiç 2 4.5 6 7.6 28 6.7 
Toplam 44 100 79 100 414 100 
Aritmetik Ortalama 3.72 3.46 3.85 
Standart Sapma 1.18 1.19 1.22 
ANOVA F(2, 534)=3.41,  P=0.03 
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Tablo 3.2.4.5 incelendiğinde; anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 63,6’sı, usta 

öğreticilerin % 49,4’ü ve öğrencilerin % 67,9’u aseptik tekniğe uygun olarak 

mikrobiyoloji laboratuvarında analiz öncesi ve sonrası işlemleri yapma, besi yeri 

hazırlama,  alınan numuneyi analize hazırlama, kültür elde etme, mikroskobik inceleme 

yapma, kültürel ve mikroskobik sayım yapma, işletme ortamından hijyen ve sanitasyon 

kontrolü için ekim yapma ile ilgili mikrobiyolojik analiz yapabilme yeterliğin 

öğrencilere “oldukça” ve daha üst düzeyde kazandırıldığını söylerken,  öğretmenlerin  

% 18,1’i, usta öğreticilerin % 17,8’sı ve öğrencilerin ise % 15,2’si “çok az” ve “hiç” 

düzeylerinde öğrencilerin yeterli olduğu görüşünü belirtmiştir. 

Öğrencilerin mikrobiyolojik analiz yapabilme yeterliğine ilişkin olarak 

öğretmenler ( X =3.72), usta öğreticiler ( X =3.46) ve öğrenciler  ( X =3.85)  “oldukça” 

düzeyinde yeterli bulmuşlardır. 

Her üç grubun arasında anlamlı bir görüş farklılığı vardır (p<.05). Scheffe testi 

sonuçları, programın sektörün ihtiyaçlarına göre gıdalarda mikrobiyolojik analiz bilgi 

ve becerileri ile ilgili yeterliklerin öğrencilere kazandırma konusunda öğrenciler ve 

öğretmenlerin usta öğreticilere göre daha olumlu düşündüklerini göstermiştir. 

3.2.5. Liderlik ve Planlama İle İlgili Görüşler 

3.2.5.1. Meslek Etiği Gereklerine Uyma 

Meslek etiği gereklerine uyma yeterliklerine ilişkin sektörün ihtiyaçlarına göre 

öğrencilerin eğitim aldığı dalda öğretmen, usta öğretici ve öğrenci görüşlerinin 

sonuçları Tablo 3.2.5.1.de verilmektedir. 

Tablo 3.2.5.1. Meslek Etiği Gereklerine Uyma 

Öğretmen Usta Öğretici  Öğrenci Yeterlik  Derecesi 
f %  f %  f %  

Tamamen 18 40.9 38 44.7 240 58 
Oldukça 19 43.2 34 40 124 30 
Kısmen 5 11.4 13 15.3 47 11.4 
Çok az 2 4.5 - - 3 0.7 
Hiç - - - - - - 
Toplam 44 100 85 100 414 100 
Aritmetik Ortalama 4.20 4.29 4.45 
Standart Sapma 0.82 0.73 0.72 
ANOVA F(2, 540)=3.48,  P=0.03 
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Tablo 3.2.5.1 incelendiğinde; anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 84,1’i, usta 

öğreticilerin % 84,7’si ve öğrencilerin % 88’i program içeriğinde öğrencilere meslek 

etiği gereklerine uyma yeterliğinin “oldukça” ve daha üst düzeyde kazandırıldığını 

söylerken,  öğretmenlerin % 4,5’i ve öğrencilerin ise % 0,7’si’ “çok az” düzeylerinde 

yeterli olduğu görüşünü belirtmiştir.  

Öğretmenler ( X =4.20) öğrencilerin meslek etiği gereklerine uymasını 

“oldukça” yeterli bulmuşlardır. Usta öğreticiler ( X =4.29) ve öğrenciler  ( X =4.45)   

meslek etiği gereklerine uymaya yeterliğini “tamamen” yeterli bulmuşlardır. 

Her üç grup arasında anlamlı bir görüş farklılığı vardır (p<.05). Schfee testi 

sonuçları, öğrencilerin, öğretmen ve usta öğreticilere göre iş yerinde, iş etiğine uygun 

ortam sağlama, işinde meslek etiğine uygun davranma ile ilgili bilgi ve becerileri 

kazandırdığı konusunda daha olumlu düşündüklerini göstermiştir. 

3.2.5.2. İş Yerinde Plan- Program ve İş Organizasyonu Yapma  

 
Sektörün ihtiyaçlarına göre öğrencilerin eğitim aldığı dalda iş yerinde plan- 

program ve iş organizasyonu yapma yeterliğine ilişkin öğretmen, usta öğretici ve 

öğrenci görüşlerinin sonuçları Tablo 3.2.5.2.de verilmektedir. 

 
Tablo 3.2.5.2. İş Yerinde Plan- Program ve İş Organizasyonu Yapma  

İş Yerinde Plan- Program  
Yapma 

İş Organizasyonu  
Yapma 

Öğretmen 
Usta 

öğretici 
Öğrenci  Öğretmen 

Usta 
öğretici 

Öğrenci  

 

f %  f %  f %  f %  f %  f %  
Tamamen 16 37.2 30 35.3 175 42.2 9 20.5 26 30.6 172 41.5 
Oldukça 12 27.9 29 34.1 149 36.1 16 36.4 28 32.9 136 32.9 
Kısmen 14 32.6 19 22.4 73 17.7 16 36.4 26 30.6 69 16.7 
Çok az 1 2.3 3 3.5 13 3.1 3 6.8 2 2.4 29 7 
Hiç - - 4 4.7 3 0.7 - - 3 3.5 8 1.9 
Toplam 43 100 85 100 413 100 44 100 85 100 414 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4.00 3.91 4.16 3.70 3.84 4.05 

Standart 
Sapma 

1.07 
 

0.89 0.87 0.87 1.00 1.01 

ANOVA F(2, 538)=2.88,  P=0.05 F(2, 540)=3.42,  P=0.03 
 

Tablo 3.2.5.2 incelendiğinde; anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 65,1’i, usta 

öğreticilerin % 69,4’ü ve öğrencilerin % 78,3’ü programın sektörün ihtiyaçlarına göre iş 

yerinde plan- program yapmaya ilgili yeterlikleri “oldukça” ve daha üst düzeyde 
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öğrencilere kazandırdığını söylerken,  öğretmenlerin % 2,3’si, usta öğreticilerin           

% 6,6’sı, öğrencilerin ise % 3,8’i “çok az” ve  “hiç” düzeyinde  yeterli olduğu görüşünü 

belirtmiştir. Öğretmenler ( X =4.00), usta öğreticiler ( X =3.91) ve öğrenciler ( X =4.16) 

iş yerinde plan- program yapmaya ilişkin olarak öğrencilerin yeterliğini “oldukça” 

düzeyinde bulmaktadırlar. Grupların anılan görüşleri arasındaki fark anlamlı 

bulunmamıştır (p>.05).  

Anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 56,9’u, usta öğreticilerin % 63,5’i ve 

öğrencilerin % 74,4’ü programın sektörün ihtiyaçlarına göre iş organizasyonu ile ilgili 

öğrencilere kazandırılan yeterlikleri “oldukça” ve daha üst düzeyde olduğunu söylerken, 

öğretmenlerin % 6,8’i usta öğreticilerin % 5,9’u öğrencilerin ise % 8,9’u “çok az” 

düzeyinde yeterli olduğu görüşünü belirtmiştir. 

 Öğretmenler ( X =3.70), usta öğreticiler ( X =3.84) ve öğrenciler ( X =4.16) iş 

organizasyonu yapma ile ilgili öğrencilere kazandırılan yeterlikleri “oldukça” yeterli 

bulmaktadırlar. 

Her üç grup arasında anlamlı bir görüş farklılığı vardır (p>.05). Schfee testi 

sonuçlarına göre  programın öğrencilere iş organizasyonu yapma ile ilgili yeterlikleri 

kazandırma konusunda öğrenciler, öğretmenlere göre daha olumlu düşünmektedirler. 

3.2.5.3. Temel Düzeyde Araştırma Yapma 

Sektörün ihtiyaçlarına göre öğrencilerin eğitim aldığı dalda temel düzeyde 

araştırma yapmaya yeterliğine ilişkin öğretmen, usta öğretici ve öğrenci görüşlerinin 

sonuçları Tablo 3.2.5.3.te verilmektedir.  

Tablo 3.2.5.3. Temel Düzeyde Araştırma Yapma 

Öğretmen Usta Öğretici  Öğrenci 
Yeterlik  Derecesi 

f %  f %  f %  
Tamamen 11 26.2 18 21.2 130 31.6 
Oldukça 16 38.1 40 47.1 187 45.4 
Kısmen 13 31 23 27.1 82 19.9 
Çok az 1 2.4 2 2.4 12 2.9 
Hiç 1 2.4 2 2.4 1 0.2 
Toplam 42 100 85 100 412 100 
Aritmetik Ortalama 3,83 3.82 4.05 
Standart Sapma 0.93 0.87 0.80 
ANOVA F(2, 536)=3.55,  P=0.02 
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Tablo 3.2.5.3 incelendiğinde; anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 64,3’ü, usta 

öğreticilerin % 68,3’ü ve öğrencilerin % 77’si temel düzeyde araştırma yapmaya ilgili 

yeterliklerin sektörün beklentisine  göre programda öğrencilere  “oldukça” ve daha üst 

düzeyde kazandırıldığını söylerken,  öğretmenlerin % 4,8’i, usta öğreticilerin % 4,8’i, 

öğrencilerin ise % 3,1’i “çok az” ve “hiç”  düzeyinde yeterli olduğu görüşünü 

belirtmiştir. Öğretmenler ( X =3.83), usta öğreticiler ( X =3.82) ve öğrenciler ( X =4.00), 

programın temel düzeyde araştırma yapma ile ilgili yeterlikleri öğrencilere “oldukça” 

düzeyinde kazandırdığını belirtmektedirler. 

Her üç grubun görüşleri arasında anlamlı bir farklılık vardır (p<.05) Schfee testi 

sonuçları, öğrencilerin temel düzeyde araştırma yapma konusunda öğrencilerin 

öğretmen ve usta öğreticilere göre daha olumlu düşündüklerini göstermiştir.  

 

3.2.5.4 Ekip Çalışması Becerisine Sahip Olma 

Sektörün ihtiyaçlarına göre öğrencilerin eğitim aldığı dalda ekip çalışması 

becerisine sahip olmasına ilişkin öğretmen, usta öğretici ve öğrenci görüşlerinin 

sonuçları Tablo 3.2.5.4.te verilmektedir. 

Tablo 3.2.5.4. Ekip Çalışması Becerisine Sahip Olma 

Öğretmen Usta Öğretici  Öğrenci Yeterlik Derecesi 
f %  f %  f %  

Tamamen 18 40.9 33 39.3 237 57.4 
Oldukça 15 34.1 38 45.2 134 32.4 
Kısmen 8 18.2 13 15.5 34 8.2 
Çok az 1 2.3 - - 6 1.5 
Hiç 2 4.5 - - 2 0.5 
Toplam 44 100 84 100 413 100 
Aritmetik Ortalama 4.04 4.23 4.44 
Standart Sapma 1.05 0.70 0.74 
ANOVA F(2, 536)=3.55,  P=0.01 

Tablo 3.2.5.4 incelendiğinde; anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 75’i, usta 

öğreticilerin % 85,4’ü ve öğrencilerin % 89,8’i ekip çalışması yaparak, diğer çalışanlar 

arasında iş bölümü ve iş birliği sağlama  becerisini kazandıkları yeterliklerin “oldukça” 

ve daha üst düzeyde olduğunu söylerken,  öğretmenlerin % 6,8’i, öğrencilerin ise % 2’si 

“çok az” ve “hiç” düzeylerinde yeterli olduğu görüşünü belirtmiştir.  
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Öğretmenler ( X =4.04) ekip çalışması yaparak, diğer çalışanlar arasında iş 

bölümü ve iş birliği sağlama becerisini “oldukça” yeterli bulmuşlardır. Usta öğreticiler 

( X =4.23) ve öğrenciler  ( X =4.44) ekip çalışması yaparak, diğer çalışanlar arasında iş 

bölümü ve iş birliği sağlama becerisini tamamen yeterli bulmuşlardır. 

 Her üç grubun arasında anlamlı bir görüş farklılığı vardır (p<0.1) Schfee testi 

sonuçlarına göre programın, ekip çalışması yapma yeterliği kazandırma konusunda 

öğrenciler, öğretmenlere göre bu konuya daha olumlu bakmakta ve öğretim programının 

kendilerine bu konuda yeterlik kazandırdığını düşünmektedirler.   

3.2.5.5. Yöneticilik - Liderlik Becerilerine Sahip Olma 

Öğrencilerin eğitim aldığı dalda yöneticilik - liderlik becerilerine sahip olmasına 

ilişkin öğretmen, usta öğretici ve öğrenci görüşlerinin sonuçları Tablo 3.2.5.5.te 

verilmektedir. 

Tablo 3.2.5.5. Yöneticilik - Liderlik Becerilerine Sahip Olma 

Öğretmen Usta Öğretici  Öğrenci 
Yeterlik  Derecesi 

f %  f %  f %  
Tamamen 8 18.2 9 10.8 122 29.5 
Oldukça 10 22.7 25 30.1 152 36.7 
Kısmen 22 50 35 42.2 107 25.8 
Çok az 3 6.8 13 15.7 21 5.1 
Hiç 1 2.3 1 1.2 12 2.9 
Toplam 44 100 83 100 414 100 
Aritmetik Ortalama 3.47 3.33 3.84 
Standart Sapma 0.95 0.91 0.99 
ANOVA F(2, 538)=11.04,  P=0.00 

 

Tablo 3.2.5.5 incelendiğinde; anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 40,9’u, usta 

öğreticilerin % 40,9’u ve öğrencilerin % 66,2’si öğrencilere  kazandırılan yöneticilik-

liderlik becerilerine sahip olma yeterliğine ilişkin “oldukça” ve daha üst düzeyde 

olduğunu söylerken,  öğretmenlerin % 9,1’i, usta öğreticilerin  % 25,4’ü,  öğrencilerin 

ise % 7’si “çok az” ve “hiç” düzeylerinde yeterli olduğu görüşünü belirtmiştir. 

Öğretmenlerin % 48,9’u, usta öğreticilerin % 16,9’u ve öğrencilerin % 25,8’i ise 

“kısmen” düzeyinde öğrencilerin yöneticilik-liderlik becerilerinde yeterli olduklarını 

belirtmiştir.  



 

 

 

43

Öğretmenler ( X =3.47) ve öğrenciler ( X =3.84), öğrencilerin yöneticilik-liderlik 

becerilerinin “oldukça” düzeyinde olduğu görüşünde birleşmiştir. Usta öğreticiler ise 

( X =3.33) öğrencilerin yöneticilik-liderlik becerilerinin “kısmen “olduğu görüşündedir. 

Öğretmen, usta öğretici ve öğrencilerin anılan görüşleri arasındaki fark anlamlı 

bulunmuştur (p<.01). Scheffe testi sonuçları, programın yöneticilik-liderlik becerileri ile 

ilgili yeterlikleri kazandırması konusunda öğrencilerin öğretmen ve usta öğreticilere 

göre daha olumlu düşündüklerini göstermiştir.   

3.2.6. Kendini Geliştirme İle İlgili Yeterlikler 

3.2.6.1. Genel Kültür Bilgisi  

 
Öğrencilere program içeriğinde genel kültür bilgisine sahip olma yeterliğinin 

kazandırılmasına ilişkin öğretmen, usta öğretici ve öğrenci görüşlerinin sonuçları Tablo 

3.2.6.1.de verilmektedir. 

 Tablo 3.2.6.1. Genel Kültür Bilgisi 

Öğretmen Usta Öğretici  Öğrenci Yeterlik Derecesi 
f %  f %  f %  

Tamamen 6 13.3 20 24.1 67 16.3 
Oldukça 25 55.8 41 49.4 194 47.1 
Kısmen 13 29.5 17 20.5 125 30.3 
Çok az - - 3 3.6 26 6.3 
Hiç - - 2 2.4 - - 
Toplam 44 100 83 100 412 100 
Aritmetik Ortalama 3.84 3.89 3.73 
Standart Sapma 0.64 0.89 0.80 
ANOVA F(2, 536)=1.53,  P= 0.21 

 

Tablo 3.2.6.1.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 69,1’i, 

usta öğreticilerin % 73,4’ü ve öğrencilerin % 63,4’ü “oldukça” ve daha üst düzeyde 

öğrencilere genel kültür bilgisinin alan eğitiminde yeterli düzeyde kazandırıldığını 

söylerken, usta öğreticilerin % 5,9’u, öğrencilerin ise % 6,2’sinin “çok az” ve daha alt 

düzeyde yeterlik kazandığı görüşünü  belirtmişlerdir. 

 Öğretmenler ( X =3.84), usta öğreticiler ( X =3.89) ve öğrenciler ( X =3.73) 

öğrencilerin genel kültür bilgisini “oldukça” yeterli bulmaktadırlar.  

Grupların anılan görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>.05). Bu 

sonuçlara dayanarak gıda teknolojisi alanında eğitimi verilen genel kültür bilgisinin 

meslek hayatına hazırlanmada yeterli olduğu söylenebilir. 
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3.2.6.2. Meslek İle İlgili Gelişmeleri İzlemek ve Kendini Kişisel Olarak 
Sürekli Geliştirme 

Öğrencilerin meslek ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendilerini kişisel olarak 

sürekli geliştirmelerine ilişkin öğretmen, usta öğretici ve öğrenci görüşlerinin sonuçları 

Tablo 3.2.6.2.de verilmektedir. 

Tablo 3.2.6.2.Meslek İle İlgili Gelişmeleri İzlemek ve Kendini Kişisel Olarak Sürekli 
Geliştirmek 

Öğretmen Usta Öğretici  Öğrenci Yeterlik Derecesi 
f %  f %  f %  

Tamamen 6 13.6 22 26.5 162 39.5 
Oldukça 17 38.6 29 34.9 145 35.4 
Kısmen 15 34.1 28 33.7 91 22.2 
Çok az 6 13.6 3 3.6 10 2.4 
Hiç - - 1 1.2 2 0.5 
Toplam 44 100 83 100 410 100 
Aritmetik Ortalama 3.81 3.52 4.10 
Standart Sapma 0.90 0.91 0.86 
ANOVA F(2, 534)=11.42,  P= 0,00 

 

Tablo 3.2.6.2.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 52,2’si, 

usta öğreticilerin % 61,4’ü ve öğrencilerin % 74,9’u “oldukça” ve daha üst düzeyde 

öğrencilerin meslekleri ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendilerini kişisel olarak sürekli 

geliştirmelerinin yeterli olduğunu söylerken, öğretmenlerin % 13,6’sı, usta öğreticilerin 

% 5,7’si, öğrencilerin ise % 2,9’u “çok az” ve daha  alt düzeyde yeterli olduğu görüşünü 

belirtmişlerdir.  

Öğretmenler ( X =3.81), usta öğreticiler ( X =3.52) ve öğrencilerin genel kültür 

bilgisinin “oldukça” yeterli bulmaktadırlar. Öğrenciler ( X =3.73) ise “tamamen” 

düzeyinde mesleki gelişmeleri çok iyi takip ettikleri ve kişisel olarak kendilerini sürekli 

geliştirdikleri kanısındadırlar. 

 Grupların anılan görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. (p<.01). 

Scheffe testi sonuçları, öğrencilerin meslekleri ile ilgili gelişmeleri izlemek ve 

kendilerini kişisel olarak sürekli geliştirmeleri konusunda öğretmenlere göre daha 

olumlu düşündüklerini göstermiştir. 

3.2.6.3. Girişimcilik (işletme, finansman, pazarlama, reklâm, satış, iş 
hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanma) 

 
Girişimcilik; iş yeri, eleman, makine- donanım( ekipman), finansman vb. 

kaynakları bir araya getirerek iş kurma ve kurduğu işletmeyi geliştirme bilgi ve 
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becerisinin kazandırmasıdır. Girişimcilikle ilgili yeterliklerin programda öğrencilere 

kazandırılmasına ilişkin öğretmen, usta öğretici ve öğrenci görüşlerinin sonuçları Tablo 

3.2.6.3.te verilmektedir. 

Tablo 3.2.6.3.Girişimcilik (işletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, 
kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanma) 

Öğretmen Usta Öğretici  Öğrenci Yeterlik Derecesi 
f %  f %  f %  

Tamamen 8 18.2 12 14.5 128 31.1 
Oldukça 8 18.2 31 37.3 143 34.8 
Kısmen 20 45.5 28 33.7 81 19.7 
Çok az 7 15.9 6 7.2 46 11.2 
Hiç 1 2.3 6 7.2 13 3.2 
Toplam 44 100 83 100 411 100 
Aritmetik Ortalama 3.34 3.44 3.79 
Standart Sapma 1.06 1.03 1.09 
ANOVA F(2, 535)=6.26,  P= 0,00 

 
Tablo 3.2.6.3.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 36,4’ü, 

usta öğreticilerin % 51,8’i ve öğrencilerin % 65,9’u “oldukça” ve daha üst düzeyde 

öğrencilerin girişimcilikle ilgili bilgilerinin yeterli olduğunu söylerken, öğretmenlerin  

% 18,2’si, usta öğreticilerin % 14,4’ü, öğrencilerin ise % 14,3’ü “çok az” ve  daha alt 

düzeyde yeterli olduğu görüşünü belirtmişlerdir. 

 Öğretmenler ( X =3.34) öğrencilerin girişimcilik bilgilerini “kısmen” düzeyinde 

yeterli bulurken, usta öğreticiler ( X =3.44) ve öğrenciler ( X =3.79) ise girişimcilik 

konusunda öğrencilere kazandırılan yeterlikleri “oldukça” düzeyinde bulmaktadırlar. 

    Grupların anılan görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<.01). 

Scheffe testi sonuçlarına göre öğrencilerin girişimcilik konusunda öğretmenlere ve usta 

öğreticilere göre daha olumlu düşündükleri söylenebilinir. 

3.2.6.4. Çevreye Karşı Duyarlı Olmak ve Çevreyi Korumak 

 
Çevre koruma hakkında gerekli bilgileri kavrayarak mesleğini yaparken çevre 

korumaya katkıda bulunabilmekle ilgili yeterliklerin programda öğrencilere 

kazandırılmasına ilişkin öğretmen, usta öğretici ve öğrenci görüşlerinin sonuçları Tablo 

3.2.6.4.de verilmektedir. 
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Tablo 3.2.6.4. Çevreye Karşı Duyarlı Olmak ve Çevreyi Korumak 

Öğretmen Usta Öğretici  Öğrenci Yeterlik Derecesi 
f %  f %  f %  

Tamamen 14 31.8  36 42.9 255 30.9 

Oldukça 19 43.2 34 40.5 119 34.5 
Kısmen 9 20.5 12 14.3 33 19.6 
Çok az 2 4.5 1 1.2 5 11.1 
Hiç - - 1 1.2 - - 
Toplam 44 100 84 100 412 100 
Aritmetik Ortalama 4.02 4.22 4.51 
Standart Sapma 0.84 0.82 0.69 
ANOVA F(2, 537)=12.89,  P= 0,00 

 
Tablo 3.2.6.4.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 75’i, 

usta öğreticilerin % 83,4’ü ve öğrencilerin % 65,4’ü “oldukça” ve daha üst düzeyde 

öğrencilerin çevreye karşı duyarlı olmak ve  çevreyi korumak bilgilerinin yeterli 

olduğunu söylerken, öğretmenlerin % 4,5’i,  usta öğreticilerin % 2,4’ü, “çok az” ve 

daha alt düzeyde yeterli olduğu görüşünü belirtmişlerdir. Öğrencilerin ise % 14,3’ü 

“çok az”   ve daha alt düzeyde yeterli olduğu görüşünü belirtmişlerdir. 

 Öğretmenler ( X =4.02) öğrencilerin bilgilerini “oldukça” düzeyinde yeterli 

bulurken, usta öğreticiler ( X =4.22) ve öğrenciler ( X =4.51) ise çevreye karşı duyarlı 

olmak ve çevreyi korumak ile ilgili öğrencilere kazandırılan yeterlikleri “tamamen” 

düzeyinde kazandırıldığını söylemektedirler. 

 Grupların anılan görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<.05). 

Scheffe testi sonuçlarına göre öğrencilerin çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi 

korumak ile ilgili öğretmenlere göre daha olumlu düşündükleri söylenebilinir. 

3.3. Okul Yeterliliği İle İlgili Öğretmen Görüşleri 
 

3.3.1. Öğretmenlerin Gıda Teknolojisi Alanının Eğitim Süresini Yeterli 
Bulma Durumu  

Ankete cevap veren öğretmenlerin gıda teknolojisi alanının eğitim süresini 
yeterli bulmasına ilişkin dağılımları Tablo 3.3.1.de yer almaktadır.  
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Tablo 3.3.1. Öğretmenlerin Gıda Teknolojisi Alanının Eğitim Süresini Yeterli Bulma 
Durumu 

Öğretmen Yeterlik  Derecesi 
f %  

Tamamen 16 37.2 
Oldukça 20 46.5 
Kısmen 5 11.6 
Çok az 1 2.3 
Hiç 1 2.3 
Toplam 43 100 
Aritmetik Ortalama 4.13 
Standart Sapma 0.88 

 

Tablo 3.3.1.de görüldüğü üzere öğretmenlerin % 83,7’si gıda teknolojisi alanının 

eğitim süresini “oldukça” veya tamamen yeterli bulmuşlardır. 

Bu da gösteriyor ki okutulmakta olan öğretim programlarının süresini mesleğin 

öğrenilmesi açısından yeterlidir.  

3.3.2. Meslek Dersleri Öğretmen Sayısının Yeterli Olma Durumu  

 
Tablo 3.3.2.de meslek dersi öğretmen sayısının yeterli olmasına ilişkin 

öğretmenlerin verdikleri cevapların dağılımı yer almaktadır.  

 

Tablo 3.3.2. Meslek Dersleri Öğretmen Sayısının Yeterli Olma Durumu 
  

f %  
Evet 19 42.2 
Hayır 24 55.8 
Toplam 43 100 

 

Tablo 3.3.2. incelendiğinde; öğretmenlerin %  42,2’si gıda teknolojisi alanında 

eğitim-öğretim yapmakta olan ders öğretmen sayısını yeterli bulurken, öğretmenlerin   

% 55.8 gibi büyük çoğunluğu yeterli bulmamaktadır.  

Tablo 3.1.2 incelendiğinde görüldüğü gibi gıda teknolojisi alanın derslerine ev 

yönetimi ve beslenme ve besin teknolojisi bölümü mezun öğretmenlerin ağırlıklı olarak 

girdikleri görülmektedir.  
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3.3.3. Genel Kültür Dersleri Öğretmen Sayısının Yeterli Olma Durumu  

Tablo 3.3.3.te öğretmenlerin genel kültür dersleri öğretmen sayısı yeterliğine 

ilişkin cevapları yer almaktadır.  

Tablo 3.3.3.Genel Kültür Dersleri Öğretmen Sayısının Yeterli Olma Durumu 
  

f %  
Evet 39 86.7 
Hayır 6 13.3 
Toplam 45 100 

 

Tablo 3.3.3 incelendiğinde; öğretmenlerin % 86,7 gibi büyük çoğunluğu gıda 

teknolojisi alanında görev yapan genel kültür dersleri öğretmen sayısını yeterli 

bulmuştur. 

3.3.4.Öğretmenlerin    Mikrobiyolojik    Analiz    Yapmak   İçin    Okul 
Laboratuvarlarının Donanımlarını Yeterli Bulma Durumu     

 

Sterilize edilmeyen gıda maddeleri değişik miktarlarda mikroorganizma içerir. 

Mikroorganizma sayısının artması ise ürünün duyusal niteliklerini bozar ve ürün 

tüketilemez hâle gelir. Bununla birlikte gıdada duyusal ve fark edilebilir bir bozulma 

olduğu fark edilmese de patojenlerin varlığı tüketici için risktir. Günümüzde ABD ve 

Kanada gibi gelişmiş ülkelerde dahi mikroorganizmalar her yıl miyarlarca dolarlık 

ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle mikrobiyolojik analiz yapmak çok 

önemlidir.  

Araştırma kapsamında mikrobiyolojik analiz yapmak için okul laboratuarlarının 

donanımlarını yeterli bulma durumuna ilişkin dağılımları Tablo 3.3.4.te yer almaktadır.  

 

Tablo 3.3.4. Mikrobiyolojik Analiz Yapmak İçin Okul Laboratuarlarının Donanımlarının 
Yeterli Olması  

Öğretmen Yeterlik Derecesi 
f %  

Tamamen 4 8.9 
Oldukça 11 24.4 
Kısmen 9 20 
Çok az 10 22.2 
Hiç 11 24.5 
Toplam 45 100 
Aritmetik Ortalama 2.71 
Standart Sapma 1.32 
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Tablo 3.3.4.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 33.3’ü 

gıda teknolojisi alanında  “oldukça” ve daha üst düzeyde mikrobiyolojik analiz yapmak 

için okul laboratuvarlarının donanımlarını yeterli bulduklarını belirtirken, öğretmenlerin 

% 66.7 gibi büyük çoğunluğu “kısmen” veya daha alt düzeyde yeterli olduğunu  ya da 

hiç yeterli olmadığını belirtmiştir. 

Mikrobiyolojik analiz yapmak için okul laboratuvarlarının donanımlarının 

yeterli olmasına ilişkin olarak öğretmenler ( X =2.71) “kısmen” düzeyinde yeterli 

bulmuşlardır. 

Beceri eğitimine giden öğrencilerden sorumlu usta öğreticilerde genel görüş ve 

önerilerinde (Tablo 3.6.4) öğrencilerin laboratuvar bilgisinin yeterli olmadığını, bu 

nedenle donanımlarının gelişen teknolojiye göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini 

belirtmişlerdir.  

Bu sonuçlar gıda teknolojisi alanında mikrobiyolojik analiz yapmak için 

laboratuvarlarda kullanılan ders araç- gereç ve materyallerinin ihtiyacı karşılamada  

“çok az” düzeyde yeterli olması ile birlikte bir takım eksikliklerinin olduğu şeklinde 

algılanabilinir. 

3.3.5. Kimyasal Analiz İçin Okul Laboratuvarlarının Donanımlarının 
Yeterliliği  

 
Kimyasal analiz, öğrencinin gıdadaki suyun, karbonhidratların, lipitlerin, 

proteinlerin, vitamin-minerallerin, enzimlerin, fenolik bileşikleri ve doğal renk 

maddelerin özelliklerini inceleme yeterlikleri kazanmasında önemli bir yer tutmaktadır.  

Tablo 3.3.5.te bu yeterlilikleri kazanmak ve kimyasal analizleri yapmak için 

okul laboratuarlarının donanımlarının ne derece yeterli olduğuna ilişkin öğretmen 

görüşlerinin dağılımları yer almaktadır.  

Tablo 3.3.5. Kimyasal Analiz  İçin Okul  Laboratuarlarının Donanımlarının Yeterliği  

Öğretmen 
Yeterlik  Derecesi 

f %  
Tamamen 3 6.7 
Oldukça 10 22.2 
Kısmen 17 37.7 
Çok az 8 17.8 
Hiç 7 15.6 
Toplam 45 100 
Aritmetik Ortalama 2.86 
Standart Sapma 1.14 
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Tablo 3.3.5 incelendiğinde;  öğretmenlerin yaklaşık % 28,9’u okul 

laboratuarlarının donanımlarını kimyasal analiz yapmak için “oldukça” yada 

“tamamen”, % 37,7’si “kısmen” yeterli bulurken % 33,4’ü “hiç” yeterli olmadığı ya da 

“çok az” yeterli olduğunu belirtmiştir. 

Kimyasal analiz yapmak için okul laboratuvarlarının donanımlarını öğretmenler 

( X =2.86) “kısmen” düzeyinde yeterli bulmuşlardır. 

 Ayrıca beceri eğitimine giden öğrencilerden sorumlu usta öğreticilerde genel 

görüş ve önerilerinde ( Tablo 3.6.4) öğrencilerin mikrobiyolojik analiz yapmak için 

laboratuvar bilgisinin yeterli olmadığını belirttikleri gibi kimyasal analiz konusunda da 

eksik bulduklarını belirtmişledir.  

Öğrencilerin kimya analiz bilgisinin sanayinin istediği düzeyde olabilmesi için 

laboratuvar donanımlarının gelişen teknolojiye göre yeniden düzenlenmesi gerektiği 

söylenebilinir.  

3.3.6. Öğretmenlerin Okullardaki Üretim Atölye Donanımlarını Yeterli 
Bulma Durumu 

Tablo 3.3.6.da öğretmenlerin okullardaki üretim atölye donanımlarını yeterli 

bulması durumuna ilişkin dağılımları yer almaktadır.  

Tablo 3.3.6. Üretim Atölye Donanımlarının Yeterli Olması  

Öğretmen Yeterlik Derecesi 
f %  

Tamamen 2 4.4 
Oldukça 4 8.9 
Kısmen 13 28.9 
Çok az 12 26.7 
Hiç 14 31.1 
Toplam 45 100 
Aritmetik Ortalama 2.28 
Standart Sapma 1.14 

 

Tablo 3.3.6. incelendiğinde;  anketi cevaplandıran öğretmenlerin %  13,3’ü gıda 

teknolojisi alanında  “oldukça” ve daha üst düzeyde okullardaki üretim atölye 

donanımlarını yeterli bulduklarını belirtirken,   öğretmenlerin %  57.8 gibi büyük 

çoğunluğu “çok az” yeterli olduğunu ve “hiç” düzeyinde yeterli olmadığını belirtmiştir. 

“Kısmen” seçeneğini işaretleyen öğretmenlerin oranı %  28,9’dur. 

 Okullardaki üretim atölye donanımlarını yeterli olmasına ilişkin olarak 

öğretmenler ( X =2.28) “çok az” düzeyinde yeterli bulmuşlardır. 
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Gıda teknolojisi üretim atölyelerinin donanımlarının yeterli olmadığı, 

öğretmenlerin büyük çoğunluğu tarafından belirtilmiştir.  

Bu nedenle kaliteli ve standart ürün üretiminin nasıl sağlanacağının öğrencilere 

daha iyi anlatılması için okul üretim atölye donanımlarının gelişen teknolojiye göre 

yeniden düzenlenmesi gerektiği söylenebilinir.  

3.3.7. Gıda Teknolojisi Alan/Dal Dersleri Açılmasında İstihdam Analizi 
Yapılmasının Dikkate Alınması Durumu      

 
Okulda eğitimi verilecek alan/dal dersleri sektörün istihdam olanaklarına göre 

belirlenmektedir. Okullarda açılacak alan ve dallar, oluşturulan komisyon tarafından 

belirlenmektedir. Alan öğretmenleri tarafından oluşturulan bu komisyon, sektörün ve 

bulunulan çevrenin ihtiyaçlarına göre alan/dal açılmasına karar vermektedir. 

 Tablo 3.3.7.de araştırma kapsamında gıda teknolojisi alan programının 

açılmasında istihdam analizi yapılmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin dağılımları yer 

almaktadır.  

Tablo 3.3.7. Alan /Dal Dersleri Açılmasında İstihdam Analizi Yapılması  

Öğretmen Yeterlik  Derecesi 
f %  

Tamamen 3 6.7 
Oldukça 22 48.9 
Kısmen 13 28.9 
Çok az 7 15.6 
Hiç - - 
Toplam 45 100 
Aritmetik Ortalama 3.46 
Standart Sapma 0.84 

 
Tablo 3.3.7 incelendiğinde; öğretmenlerin % 55,6’sı “oldukça” ve daha üst 

düzeyde alan/dal dersleri açılmasında yapılan istihdam analizini yeterli bulmaktadır.    

% 28,9’u “kısmen” düzeyinde görüş belirtmiştir.  

Öğretmenlerin alan/dal dersleri açılmasında istihdam analizinin yapılma 

düzeyini öğretmenler ( X =3.46)  “oldukça” yeterli bulmaktadır.  

Bu veriler sonucunda alan/dal dersleri açılmadan önce istihdam ihtiyaç analizi 

yapılarak açıldığı söylense de sonuçları incelediğimizde istenilen düzeyde ihtiyaç 

analizi yapılamadığı söylenebilinir. Öğretmenlere ayrıca “Bu konuyla ilgili belirtmek 

istediğiniz görüş ve öneriniz var mı?” diye sorulmuştur. Öğretmenlerin bu konuyla ilgili 

görüş ve önerileri aşağıda özetlenmiştir: 
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1. Tam donanımlı laboratuvarların olması ve bu laboratuvarların kullanılabilmesi 

için farklı branş öğretmenlerine eğitim verilmesi mutlaka gereklidir.  

2. Gıda teknolojisi alanı istihdama cevap verecek şekilde dal derslerini belirliyor. 

Bu nedenle öğrenciler işletmede hiç zorluk çekmediklerini belirtiyor. 

3. Mezun olan öğrencilerin istihdam edilmesi konusunda bakanlık düzeyinde yasa 

kanun ve tüzük vb. konularında yaptırımların olması gerektiğini belirtiyorlar. 

4. Okul laboratuvarlarındaki malzeme yetersizliklerinden dolayı öğrenciler yeteri 

kadar uygulama yapamamaktadır. Teorik bilginin yeterli olmasına rağmen, 

işletmeye pratik eksikliği ile gitmektedirler. 

5. Dal derslerinin açılmasında sektör analizi, donanım gibi kriterler dikkate 

alınmadan bazı okullarda üretime yönelik dalların onaylarının verildiği ve 

derslerin teorik olarak işlendiği tespit edilmiştir. Bu nedenle dal açılmasında 

daha titiz davranılması ve özellikle okulların donanım yeterliğinin incelenmesi 

gerekir. 

6. Gıda teknolojisi alanında dal açılmasında istihdam analizi yapılmadığından, 

mezuniyet sonrası öğrencilerin mezun oldukları dalda iş bulması çok 

zorlaşmaktadır.  

3.3.8. Yöresel İhtiyaçlara Cevap Verecek Şekilde Gıda Teknolojisi Alan/DAL 
Dersleri Açılmasına Dikkat Edilme Durumu   

Tablo 3.3.8.de araştırma kapsamında alan/dal derslerinin yöresel ihtiyaçlara cevap 

verecek şekilde açılmasına ne derece dikkat edildiğine ilişkin öğretmen görüşlerinin 

dağılımları yer almaktadır.  

Tablo 3.3.8.  Alan /Dal Derslerinin Yöresel İhtiyaçlara Cevap Verecek Şekilde  
Açılmasına  Dikkat Edilmesi  

Öğretmen Yeterlik  Derecesi 
f %  

Tamamen 5 11.1 
Oldukça 24 53.3 
Kısmen 12 26.7 
Çok az 3 6.7 
Hiç 1 2.2 
Toplam 45 100 
Aritmetik Ortalama 3.64 
Standart Sapma 0.85 
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Tablo 3.3.8 incelendiğinde; öğretmenlerin % 64,4’ü “oldukça” ve daha üst 

düzeyde alan/dal derslerinin yöresel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde açılmasına dikkat 

edilmesini yeterli bulmaktadır. %  28,9’u “kısmen” düzeyinde görüş belirtmiştir.  

Öğretmenlerin alan/dal derslerinin yöresel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde 

açılmasını öğretmenler ( X =3.64)  “oldukça” düzeyinde yeterli bulmaktadır. 

Bu veriler sonucunda ihtiyaç analizi yapılarak alan/dal derslerinin yöresel 

ihtiyaçlara cevap verecek şekilde açılmasına dikkat edildiği söylense de sonuçları 

incelediğimizde istenilen düzeyde ihtiyaç analizi yapılamadığı söylenebilinir. 

Öğretmenlere ayrıca, “Bu konuyla ilgili belirtmek istediğiniz görüş ve öneriniz var 

mı?” diye sorulmuştur. Öğretmenler bu konuyla ilgili görüş ve önerileri aşağıda 

verilmiştir:  

1. Yöresel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde alan dersleri açılmasına rağmen, 

sektör, işletmelerde beceri eğitimi adı altında öğrenci istihdamına sıcak 

bakmamaktadır. 

2. Okullardaki donanımların sağlanmasında sektörün de desteği sağlanmalıdır.  

3.3.9. Beceri Eğitiminin Yapıldığı İş Yerlerindeki Teknoloji ve Kapasitelerinin 
Eğitim İçin Yeterli Olma Durumu   

 

İşletmelerde beceri eğitimi, genel olarak öğrencilerin işletmelerde uygulama 

becerisini geliştirmesi, teknolojik gelişmelerden yararlanması ve yönetim deneyimi 

kazanması açısından önem taşımaktadır.   

Ayrıca öğrencilerin iletişim kabiliyetlerinin ve karar verme yeteneklerinin 

gelişmesi gibi kişisel özelliklerinin artırılmasına da beceri eğitimi yardımcı olacaktır.  

Eğitim alınan işletmelerin teknoloji ve kapasitelerinin eğitim için yeterli olma 

durumuna ilişkin Tablo 3.3.9.da öğretmenlerin görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 3.3.9. Beceri Eğitiminin Yapıldığı İş Yerlerindeki Teknoloji ve Kapasitelerinin 
Eğitim İçin Yeterli Olması  

Öğretmen Yeterlik Derecesi 
f %  

Tamamen 15 33.3 
Oldukça 17 37.8 
Kısmen 7 15.6 
Çok az 4 8.9 
Hiç 1 2.2 
Toplam 45 100 
Aritmetik Ortalama 3.93 
Standart Sapma 1.04 
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Tablo 3.3.9 incelendiğinde; öğretmenlerin % 71,1’i “oldukça” ve daha üst 

düzeyde işletmelerin teknoloji ve kapasitelerinin beceri eğitimi için yeterli bulmaktadır. 

% 15.6’sı “kısmen” düzeyinde görüş belirtmiştir.  

İşletmelerin teknoloji ve kapasitelerinin beceri eğitimi için yeterli olmasını 

öğretmenler ( X =3.93)  “oldukça” yeterli bulmaktadır. 

İşletmelerin fiziki olanaklarının, makine takım ve cihazlarının, eğitim 

formasyonu almış eğitici personelin bulunmasından dolayı öğrencilere beceri eğitimi 

ders programının uygulanması için uygun olduğu söylenebilinir.  

Öğretmenlere ayrıca, “Bu konuyla ilgili belirtmek istediğiniz görüş ve öneriniz var 

mı?” diye sorulmuştur. Öğretmenlerin bu konuyla ilgili görüşleri aşağıda verilmiştir:  

1. İşletmelerin teknolojik donanımı iyi durumda olmasına rağmen çok az sayıda 

öğrenciyi staja almaktadır.  

2. İşletmelerin teknolojik kapasiteleri yeterli olmakla birlikte, öğrencilerin bu 

teknolojilerden beceri eğitimi dışında yararlanmaları engellenmektedir. 

3. İşletmelere gönderilen öğrencilere, gizlilik ilkesi öne sürülerek bilgi 

verilmemektedir.   

4. Beceri eğitimi için gıda teknolojisine ayrılan kontenjan her geçen sene 

azalmaktadır. 

5. Öğrencilere işletmelerde aldıkları eğitim doğrultusunda sorumluluk 

verilmektedir ve önemlidir. 

3.3.10. Beceri Eğitimi Yapılan İşletmelerdeki Usta Öğreticilerin Öğrencilerin 
Mesleki Becerileri Kazanmasına Yardımcı Olma Durumu  

 
İşletmelerde beceri eğitimi; her okul, işletmelerde beceri eğitimi dersinin 

içeriğini, ağırlıklı olarak dala ait modüller olmak üzere, bölgesel özellikler ve sektörün 

beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Ancak bölgesel özellikler ve sektör 

beklentilerini yansıtacak modüller programda yer almıyorsa, yeni modül içerikleri 

hazırlanarak programa eklenir. Dersin içeriği; sektör temsilcileri, okuldaki koordinatör 

öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile planlanarak uygulanır. İşletmelerde 

beceri eğitimi dersi Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre 

yapılır. İşletmelerde beceri eğitimi yapılamayan okul türlerinde öğrenciler, ilgili 

mevzuat doğrultusunda yaz döneminde staj yaparlar.  
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Endüstri stajlarının amacı genel olarak öğrencilerin işletmelerde uygulama 

becerisini geliştirmek, teknolojik gelişmelerden yararlandırmak ve yönetim deneyimi 

kazandırmaktır. Ayrıca iletişim kabiliyetlerinin ve karar verme yeteneklerinin gelişmesi 

gibi kişisel özelliklerinin arttırılması da amaçlanmaktadır.  

Tablo 3.3.10.da araştırma kapsamında beceri eğitimi yapılan işletmelerdeki 

usta öğreticiler öğrencilerin mesleki becerileri kazanmasına yardımcı olma durumu 

ilişkin öğretmen görüşlerinin dağılımları yer almaktadır.  
 

Tablo 3.3.10.İşletmelerdeki Usta Öğreticilerin, Öğrencilerin Mesleki Becerileri 
Kazanmasına Yardımcı Olma Durumu   

Öğretmen Yeterlik Derecesi  
f %  

Tamamen 8 19 
Oldukça 20 47.6 
Kısmen 12 28.6 
Çok az 2 4.8 
Toplam 42 100 
Aritmetik Ortalama 3.80 
Standart Sapma 0.80 

 

Tablo 3.3.10 incelendiğinde; öğretmenlerin % 66,6’sı “oldukça” ve daha üst 

düzeyde işletmelerdeki usta öğreticilerin öğrencilerin mesleki becerileri kazanmasına 

yardımcı olmasını yeterli bulmaktadır. % 4,8’i “çok az” düzeyinde görüş belirtmiştir. 

“Kısmen” görüşünü belirten öğretmen oranı % 26,7’dir. 

 Öğretmenlerin, işletmelerdeki usta öğreticilerin öğrencilerin mesleki becerileri 

kazanmasına yardımcı olmasını, öğretmenler ( X =3.80)   “oldukça” düzeyinde yeterli 

bulmaktadır. 

Bu sonuçlara dayanarak öğretmenlerin, işletmelerdeki usta öğreticilerin 

öğrencilerin mesleki becerileri kazanmasına yardımcı olduğu konusunda görüş birliği 

içinde söylenebilinir.  

3.3.11. Gıda Teknolojisi Alan Programlarının Hazırlanmasında Okul-Sanayi İş 
Birliğinin Yeterli Olması   

Gıda teknolojisi alanında sektörde faaliyet gösteren 6 dal için sektörde çalışan 

kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak mesleklere özgü yeterlikler ayrı ve 

ayrıntılı olarak çıkartılıp, mesleklere ilişkin olarak saptanan bu yeterlikler, öğretim 

programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturmuştur.  
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  Tablo 3.3.11.de araştırma kapsamında ankete cevap veren öğretmen, işletme 

yetkilisi ve öğrencilerin alan programlarının hazırlanmasında okul-sanayi iş birliğinin 

yeterli olmasına ilişkin görüşlerinin dağılımları yer almaktadır. 

 
Tablo 3.3.11. Alan Programlarının Hazırlanmasında Okul-Sanayi İş Birliğinin Yeterli 
Olması  

Öğretmen İşletme Yetkilisi Usta Öğretici  Yeterlik  Derecesi 
f %  f %  f %  

Tamamen 3 7 15 21.1 17 20.2 
Oldukça 14 30.2 12 16.9 29 34.5 
Kısmen 10 23.3 27 38 21 25 
Çok az 13 32.6 14 19.7 14 16.7 
Hiç 3 7 3 4.2 3 3.6 
Toplam 43 100 71 100 84 100 
Aritmetik Ortalama 2.97 3.30 3.51 
Standart Sapma 1.10 1.14 1.10 
ANOVA F(2, 195)=3.27,  P= 0.04 

 
 

Tablo 3.3.11.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 37,2’si, 

işletme yetkililerinin % 38’i ve usta öğreticilerin % 54,7’si “oldukça” ve daha üst 

düzeyde alan programlarının hazırlanmasında okul- sanayi işbirliğinin yeterli olduğunu 

söylerken,  öğretmenlerin % 39,6’sı, işletme yetkililerinin %  23,9’u, usta öğreticilerin 

ise % 20,3’ü  “çok az” ve daha  alt düzeyde olduğu görüşünü belirtmişlerdir.  

Alan programlarının hazırlanmasında okul-sanayi işbirliğinin yeterli olmasına 

ilişkin olarak öğretmenler ( X =2.97) ve işletme yetkilileri ( X =3.30)  “kısmen” 

düzeyinde yeterli bulmaktadırlar. Usta öğreticiler ise ( X =3.51) alan programlarının 

hazırlanmasında okul-sanayi işbirliğini “oldukça” yeterli bulmaktadırlar. 

Grupların anılan görüşleri arasındaki fark anlamlı bulunmuştur.  (p<.05) Sheffe 

testi sonuçları, usta öğreticilerin alan programlarının hazırlanmasında okul-sanayi iş 

birliğini öğretmenlere göre daha yeterli bulduklarını göstermiştir. 

 

Öğretmenler, işletme yetkilisi ve usta öğreticilere ayrıca bu konuyla ilgili belirtmek 

istediğiniz görüş ve öneriniz var mı?” diye sorulmuştur. Katılımcıların görüşleri aşağıda 

verilmiştir:  

1. Okulda verilen meslek dersi müfredat programı bakanlık tarafından belirleniyor. 

İşletmede beceri eğitimi yapan öğrenci programlarında ise okul-sanayi iş birliği daha üst 

seviyede sağlanabiliyor. Okul-sektör iş birliğine ağırlık verilebilir. 
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2. Okul-sanayi iş birliği için toplantılar yapılmalı, sektöre bölüm tanıtılarak kalifiye 

eleman öneminden bahsedilmelidir. 

3. İşletmelerin büyük çoğunluğu, okullardaki öğretim programları hakkında bilgi 

sahibi değildir. Sadece koordinatör öğretmenin verdiği bilgilerle yetinmektedir. 

4. İşletmelerde eğitim birimi bulunmadığı için bu işletmeler meslek dersleri 

programına katkı sağlamaktan uzaktırlar. 

5. Meslek dersi programlarının hazırlanmasında belirli okullara görev verilmekte, 

diğer okullardan görüş alınmamaktadır. 

6. İşletmelerde yapılan ileriye dönük çalışmalar hakkında da okulların bilgisi 

bulunmamaktadır. 

7. Küçük ölçekli işletmeler müfredat programlarındaki konuları karşılamada yetersiz 

kalmaktadır. Modüller öğrenci seviyesine göre tekrar düzenlenmelidir.  

 

3.4. Okul ve İşletmelerin Fiziki Durumuna İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri 

 

3.4.1. Makine ve Teçhizatlarının Günümüz Teknolojisine Uygunluğu 

 Tablo 3.4.1.de araştırma kapsamında ankete cevap veren öğretmen ve 

öğrencilerin okul ve işletmelerdeki makine ve teçhizatlarının günümüz teknolojisine 

uygunluğuna ilişkin görüşlerinin dağılımları yer almaktadır. 

Tablo 3.4.1.Makine ve Teçhizatlarının Günümüz Teknolojisine Uygunluğu 
Okul İşletme 

Öğretmen Öğrenci Öğretmen Öğrenci  
 

Yeterlik  Derecesi 
f %  f %  f %  f %  

Tamamen - - 64 15.5 16 38.1 196 49.4 
Oldukça 15 34.1 120 29.1 21 50 136 34.3 
Kısmen 14 31.8 92 22.3 4 9.5 44 11.1 
Çok az 7 15.9 79 19.2 1 2.4 11 2.8 
Hiç 8 18.2 57 13.8 - - 10 2.5 
Toplam 44 100 412 100 42 100 397 100 
Aritmetik Ortalama 2.81 3.13 4.23 4.25 
Standart Sapma 1.10 1.28 0.72 0.93 

T-testi t= 1.57    P= 0.11 t= 0.09    P= 0.90 
 

Tablo 3.4.1.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 34,1’i, 

öğrencilerin % 44,6’sı “oldukça” ve daha üst düzeyde okullardaki makine ve 

teçhizatlarının günümüz teknolojisine uygun olduğunu söylerken, öğretmenlerin          

% 34,1’i, öğrencilerin ise % 33’ü “çok az” ve daha alt düzeyde olduğu görüşünü 

belirtmişlerdir.  
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Okullardaki makine ve teçhizatlarının günümüz teknolojisinin uygunluğunu 

öğretmen ( X =2.81)  ve öğrenciler ( X =3.13) “kısmen” düzeyinde yeterli bulmuşlardır. 

Her iki grup arasında anlamlı bir görüş farklılığı yoktur (p>.05).   

Öğretmenlerin % 88,1’i, öğrencilerin % 83,7’i “oldukça” ve daha üst düzeyde 

işletmelerdeki makine ve teçhizatlarının günümüz teknolojisine uygun olduğunu 

söylerken; öğretmenlerin % 2,4’ü, öğrencilerin ise % 5,3’i “çok az” ve daha alt düzeyde 

yeterli olduğu görüşünü belirtmişlerdir. 

 İşletmelerdeki makine ve teçhizatlarının günümüz teknolojisine uygunluğunu 

öğretmen ( X =4.23) ve öğrenciler ( X =4.25) “tamamen” düzeyinde yeterli 

bulmaktadırlar. Grupların görüşleri arasında anlamlı bir görüş farklılığı yoktur (p>.05).   

Bu sonuçlara dayanarak gıda teknolojisi alanında okullardaki makine ve 

teçhizatlarının günümüz teknolojisine uygun olduğu söylense de işletmelerdeki makine 

ve teçhizatlarla karşılaştırıldığında, günümüz teknolojisine uygun olması için bir takım 

yeniliklere ihtiyaç duyulduğu söylenebilinir.  

3.4.2. Araç-Gereçlerin Günümüz Teknolojisine Uygunluğu 

 
 Tablo 3.4.2.de araştırma kapsamında ankete cevap veren öğretmen ve 

öğrencilerin okul ve işletmelerdeki araç -gereçlerin günümüz teknolojisine uygunluğuna 

ilişkin görüşlerin dağılımları yer almaktadır. 

 

Tablo 3.4.2. Araç-Gereçlerin Günümüz Teknolojisine Uygunluğu 
Okul İşletme 

Öğretmen Öğrenci Öğretmen Öğrenci  
 

Yeterlik  Derecesi 
f %  f %  f %  f %  

Tamamen 2 4.5 75 18.2 16 38.1 204 51.4 
Oldukça 14 31.8 137 33.3 21 50 129 32.5 
Kısmen 15 34.1 112 27.2 5 11.9 41 10.3 
Çok az 6 13.6 50 12.1 - - 13 3.3 
Hiç 7 15.9 38 9.2 - - 10 2.5 
Toplam 44 100 412 100 42 100 397 100 
Aritmetik Ortalama 2.95 3.39 4.26 4.26 
Standart Sapma 1.14 1.18 0.66 0.95 

T-testi t =2.33  P= 0.02 t=0.67  P= 0. 95  
 

Tablo 3.4.2.de görüldüğü üzere öğretmenlerin % 36,3’ü, öğrencilerin % 51,5’i 

“oldukça” ve daha üst düzeyde okullardaki araç-gereçlerin günümüz teknolojisine 
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uygun olduğunu söylerken, öğretmenlerin % 29,5’i, öğrencilerin ise % 21,3’ü “çok az” 

ve daha alt düzeyde olduğu görüşünü belirtmişlerdir.  

Okullardaki araç-gereçlerin günümüz teknolojisine uygunluğunu öğretmen 

( X =2.95) ve öğrenciler ( X =3.39) “kısmen” düzeyinde yeterli bulmaktadır. Grupların 

anılan görüşleri arasında anlamlı bir görüş farklılığı vardır  (p<.05).   

Öğretmenlerin % 92,3’ü, öğrencilerin % 88,1’i gibi “oldukça” ve daha üst 

düzeyde işletmelerdeki araç-gereçlerin günümüz teknolojisine uygun olduğunu 

söylerken, öğrencilerin % 5,5’i “çok az” ve daha alt düzeyde olduğu görüşünü 

belirtmişlerdir.  

İşletmelerdeki araç-gereçlerin günümüz teknolojisine uygunluğuna ilişkin olarak 

öğretmen ( X =4.26) ve öğrenciler ( X =4.26)   “tamamen” düzeyinde yeterli bulmuştur. 

Her iki grubun görüşleri arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>.05).  

Bu sonuçlara dayanarak gıda teknolojisi alanında okullardaki araç-gereçlerin 

günümüz teknolojisine uygun olduğu söylense de işletmelerdeki makine ve teçhizatlarla 

karşılaştırıldığında günümüz teknolojisine uygun olması için bir takım yeniliklere 

ihtiyaç duyulduğu söylenebilinir.  

3.4.3. Takım ve Avadanlıkların Günümüz Teknolojisine Uygunluğu 

  

Tablo 3.4.3.de araştırma kapsamında ankete cevap veren öğretmen ve 

öğrencilerin okul ve işletmelerdeki takım ve avadanlıkların günümüz teknolojisine 

uygunluğuna ilişkin görüşlerinin dağılımları yer almaktadır. 

Tablo 3.4.3. Takım ve Avadanlıkların Günümüz Teknolojisine Uygunluğu 
Okul İşletme 

Öğretmen Öğrenci Öğretmen Öğrenci  
 

Yeterlik  Derecesi 
f %  f %  f %  f %  

Tamamen - - 73 17.6 11 28.2 193 46.6 
Oldukça 13 31 110 26.6 22 56.4 126 30.4 
Kısmen 16 38.1 126 30.4 6 15.4 52 12.6 
Çok az 7 16.7 35 8.5 - - 10 2.4 
Hiç 6 14.3 59 14.3 - - 10 2.4 
Toplam 42 100 403 100 39 100 391 100 
Aritmetik Ortalama 2.85 3.25 4.12 4.23 
Standart Sapma 1.02 1.26 0.65 0.95 
T-testi t= 1.96   P= 0.05 t= 0.66    P= 0.50 
 

Tablo 3.4.3.te görüldüğü üzere; öğretmenlerin % 31’i, öğrencilerin % 44,2’si 

“oldukça” ve daha üst düzeyde okullardaki takım ve avadanlıkların günümüz 
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teknolojisine uygun olduğunu söylerken, öğretmenlerin % 31’i, öğrencilerin ise            

% 22,8’i “çok az” ve daha alt düzeyde olduğu görüşünü belirtmişlerdir.  

Okullardaki takım ve avadanlıkların günümüz teknolojisine uygunluğunu 

öğretmen ( X =2.85)  ve öğrenciler ( X =3.25)  “kısmen” düzeyinde yeterli bulunmuştur. 

Grupların anılan görüşleri arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<.05).  

Öğrenciler bu konuda daha olumlu düşünmektedirler. İşletmelerdeki takım ve 

avadanlıkların günümüz teknolojisine uygunluğuna ilişkin olarak anketi cevaplandıran 

öğretmenlerin % 84,6’sı, öğrencilerin % 77’si “oldukça” ve daha üst düzeyde 

işletmelerdeki takım ve avadanlıkların günümüz teknolojisine uygun olduğunu 

söylerken, öğrencilerin % 4,8’i “çok az” ve daha alt düzeyde olduğu görüşünü 

belirtmişlerdir.  

İşletmelerdeki takım ve avadanlıkların günümüz teknolojisine uygunluğunu 

öğretmenler ( X =4.12) “oldukça” düzeyinde, öğrenciler  ( X =4.23) “tamamen” 

düzeyinde yeterli bulmuşlardır. Her iki grubun görüşleri arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (P>05).  

Bu sonuçlara dayanarak gıda teknolojisi alanında okullardaki takım ve 

avadanlıkların günümüz teknolojisine uygun olduğu söylense de işletmelerdeki takım ve 

avadanlıklarla karşılaştırıldığında günümüz teknolojisine uygun olması için bir takım 

yeniliklere ihtiyaç duyulduğu söylenebilinir.  

3.4.4. Kullanım Alanı Büyüklüğünün Uygunluğu 
 

 Araştırma kapsamında ankete cevap veren öğretmen ve öğrencilerin okul ve 

işletmelerin kullanım alanı büyüklüğünün uygunluğuna ilişkin görüşlerin dağılımları 

Tablo 3.4.4.te yer almaktadır. 

Tablo 3.4.4. Kullanım Alanı Büyüklüğünün Uygunluğu 
Okul İşletme 

Öğretmen Öğrenci Öğretmen Öğrenci  
 

Yeterlik  Derecesi 
f %  f %  f %  f %  

Tamamen 1 2.3 70 17.1 12 28.6 202 51.1 
Oldukça 7 15.9 93 22.7 22 52.4 127 32.2 
Kısmen 15 34.1 115 28 8 19 43 10.9 
Çok az 12 27.3 88 21.5 - - 9 2.3 
Hiç 9 20.5 44 10.7 - - 14 3.5 
Toplam 44 100 410 100 42 100 395 100 
Aritmetik Ortalama 2.52 3.13 4.09 4.25 
Standart Sapma 1.06 1.24 0.69 0.98 
T-testi t= 3.17 P= 0.00  t=  1.32 P= 0.19 
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Tablo 3.4.4.te görüldüğü üzere öğretmenlerin % 18,2’si, öğrencilerin % 39,8’i 

gibi “oldukça” ve daha üst düzeyde okullardaki kullanım alanı büyüklüğünün uygun 

olduğunu söylerken, öğretmenlerin % 47,8’i, öğrencilerin ise % 32,2’si “çok az” ve 

daha alt düzeyde olduğu görüşünü belirtmişlerdir. Okullardaki kullanım alanı 

büyüklüğünün uygunluğunu öğretmenler ( X =2.52) “az” düzeyinde, öğrenciler ise  

( X =3.13) “kısmen” düzeyinde yeterli bulmaktadır. Her iki grubun görüşleri arasında 

anlamlı bir fark vardır (p<.05).   

İşletmelerdeki kullanım alanı büyüklüğünün uygunluğuna ilişkin olarak 

öğretmenlerin % 81’i, öğrencilerin % 83,3’ü “oldukça” ve daha üst düzeyde 

işletmelerdeki kullanım alanı büyüklüğünün uygun olduğunu söylerken, öğrencilerin   

% 5,8’i “çok az” ve daha alt düzeyde olduğu görüşünü belirtmişlerdir.  

İşletmelerdeki kullanım alanı büyüklüğünün uygunluğunu öğretmenler 

( X =4.09)  “oldukça”, öğrenciler ise ( X =4.25) “tamamen” düzeyinde yeterli 

bulmaktadır. Her iki grubun görüşleri arasında anlamlı bir fark yoktur. (p>.05).  

Öğrenciler işletmelerdeki kullanım alanının büyüklüğünü daha uygun, yeterli 

görmektedirler. 

Öğretmenlerin beceri eğitimine giden öğrencilerin koordinatörlüğü sırasında 

işletmelerin genel durumunu daha iyi gözlemlemeleri nedeniyle üretim alanında imalat 

ekipmanların yerleştirilmesi, makinelerin rahat kullanılması ve çalışma ortamının 

sağlanması, temizlik ve kontrol yapılması vb. işlemler sırasında kullanım alanı 

büyüklüğünün daha iyi düzeyde olması gerektiği görüşünde birleştikleri söylenebilinir. 

Bu sonuçlara dayanarak okullar ve işletmelerdeki kullanım alanı büyüklüğünün 

yeterli olduğu söylense de bir takım düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu da 

düşünülebilinir.  

3.4.5. Fiziki Yapının Doğal Aydınlanma (Gün Işığı) Açısından Uygunluğu
   

 Tablo 3.4.5.de öğretmen ve öğrencilerin okul ve işletmelerin fiziki yapısının 

doğal aydınlanma  (gün ışığı) açısından uygunluğuna ilişkin görüşlerinin dağılımları yer 

almaktadır. 
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Tablo 3.4.5 Fiziki Yapının Doğal Aydınlanma  (Gün Işığı) Açısından Uygunluğu 
Okul İşletme 

Öğretmen Öğrenci Öğretmen Öğrenci  
 

Yeterlik Derecesi 
f %  f %  f %  f %  

Tamamen 10 22.7 124 30.2 15 35.7 195 49.5 
Oldukça 20 45.5 122 29.8 19 45.2 112 28.4 
Kısmen 6 13.6 96 23.4 8 19 58 14.7 
Çok az 4 9.1 38 9.3 - - 16 4.1 
Hiç 4 9.1 30 7.3 - - 13 3.3 
Toplam 44 100 410 100 42 100 394 100 
Aritmetik Ortalama 3.63 3.66 4.16 4.16 
Standart Sapma 1.20 1.20 0.72 1.03 
T-testi t= 0.14  P= 0.88 t= 0.07  P= 0.99 
 

Tablo 3.4.5.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 68,2’si, 

öğrencilerin % 60’ı “oldukça” ve daha üst düzeyde okullardaki fiziki yapının doğal 

aydınlanma  (gün ışığı) açısından uygun olduğunu söylerken, öğretmenlerin % 18,2’si, 

öğrencilerin % 16,6’sı “çok az” ve daha alt düzeyde olduğu görüşünü belirtmişlerdir.  

Okullardaki kullanım alanı büyüklüğünün uygunluğu öğretmenler ( X =3.63) ve 

öğrenciler ( X =3.66) “oldukça” düzeyinde yeterli bulmaktadır. Grupların anılan 

sonuçları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (>.05). 

Öğretmenlerin % 80,9’u, öğrencilerin % 77,9’u “oldukça” ve daha üst düzeyde 

işletmelerdeki kullanım alanı büyüklüğünün uygun olduğunu söylerken, öğrencilerin   

% 7,4’ü “çok az” ve daha alt düzeyde olduğu görüşünü belirtmişlerdir.  

İşletmelerdeki fiziki yapının doğal aydınlanma (gün ışığı) açısından 

uygunluğunu öğretmenler  ( X =4.16) ve öğrenciler ( X =4.16)  “oldukça” düzeyinde 

yeterli bulmaktadır. Grupların görüşleri arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (P>05). 

Okullarda ve işletmelerde üretim yeri işin özelliğine uygun yoğunlukta 

aydınlatılmış olmalıdır. Aydınlatma tabiî renkleri değiştirmeyecek özellikte yapılmalı 

ve aydınlatma cihazlarında muhafaza bulunmalıdır. Bu sonuçlara dayanarak okullardaki 

ve işletmelerdeki fiziki yapının doğal aydınlanma  (gün ışığı) açısından uygun olduğu 

söylenebilinir.  

3.4.6. Fiziki Yapının Isıtma Açısından Uygunluğu   
  

Tablo 3.4.6.da araştırma kapsamında ankete cevap veren öğretmen ve 

öğrencilerin okul ve işletmelerdeki fiziki yapının ısıtma açısından uygunluğuna ilişkin 

görüşlerinin dağılımları yer almaktadır. 
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Tablo 3.4.6. Fiziki Yapının Isıtma Açısından Uygunluğu 
Okul İşletme 

Öğretmen Öğrenci Öğretmen Öğrenci  
 

Yeterlik Derecesi f %  f %  f %  f %  
Tamamen 9 20.5 100 24.4 15 35.7 200 50.6 
Oldukça 18 40.9 121 29.5 22 52.4 113 28.6 
Kısmen 13 29.5 102 24.9 5 11.9 56 14.2 
Çok az - - 53 12.9 - - 14 3.5 
Hiç 4 9.1 34 8.3 - - 12 3 
Toplam 44 100 410 100 42 100 395 100 
Aritmetik Ortalama 3.63 3.48 4.23 4.20 
Standart Sapma 1.10 1.22 0.65 1.01 
T-testi t= -0.77 P= 0.44 t = - 0.31  P= 0.75 

 

Tablo 3.4.6.da görüldüğü üzere öğretmenlerin % 61,4’ü, öğrencilerin % 53,9’u 

“oldukça” ve daha üst düzeyde okullardaki fiziki yapının ısıtma açısından uygun 

olduğunu söylerken, öğretmenlerin % 9,1’i, öğrencilerin % 21,2’si “çok az” ve daha alt 

düzeyde olduğu görüşünü belirtmişlerdir.  

Okullardaki fiziki yapının ısıtma açısından uygunluğuna ilişkin olarak 

öğretmenler ( X =3.63) ve öğrenciler ( X =3.48)  “oldukça” düzeyinde yeterli 

bulmaktadır. Her iki grubun görüşleri arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p<.05).  

Öğretmenlerin % 88,1’i, öğrencilerin % 79,2’si “oldukça” ve daha üst düzeyde 

işletmelerdeki kullanım alanı büyüklüğünün uygun olduğunu söylerken, öğrencilerin   

% 6,5’i “çok az” ve daha alt düzeyde olduğu görüşünü belirtmişlerdir.  

İşletmelerdeki fiziki yapının ısıtma açısından uygunluğunu öğretmenler 

( X =4.23) “tamamen” düzeyinde, öğrenciler ise ( X =4.20)  “oldukça” düzeyinde yeterli 

bulmaktadır. Her iki grubun görüşleri arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>.05).  

Bu sonuçlara dayanarak okullardaki ve işletmelerdeki fiziki yapının ısıtma 

açısından uygun olduğu söylenebilinir.  

3.4.7. Fiziki Yapının Havalandırma Açısından Uygunluğu  

  

Tablo 3.4.7.de araştırma kapsamında ankete cevap veren öğretmen ve 

öğrencilerin okul ve işletmelerdeki fiziki yapının havalandırma açısından uygunluğuna 

ilişkin görüşlerinin dağılımları yer almaktadır.  
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Tablo 3.4.7. Fiziki Yapının Havalandırma Açısından Uygunluğu 
Okul İşletme 

Öğretmen Öğrenci Öğretmen Öğrenci  
 

Yeterlik  Derecesi 
f %  f %  f %  f %  

Tamamen 9 20.5 109 26.8 14 33.3 206 52.3 
Oldukça 16 36.4 88 21.6 19 45.2 101 25.6 
Kısmen 9 20.5 110 27 9 21.4 57 14.5 
Çok az 4 9.1 62 15.2 - - 14 3.6 
Hiç 6 13.6 38 9.3 - - 16 4.1 
Toplam 44 100 407 100 42 100 394 100 
Aritmetik Ortalama 3.40 3.41 4.11 4.18 
Standart Sapma 1.29 1.28 0.73 1.06 
T-testi t= 0.18  P= 0.98 t= 0.52 P= 0.60 

 
Tablo 3.4.7.de görüldüğü üzere öğretmenlerin % 56,9’u, öğrencilerin % 48,4’ü 

“oldukça” ve daha üst düzeyde okullardaki fiziki yapının havalandırma açısından uygun 

olduğunu söylerken, öğretmenlerin % 22,7’si, öğrencilerin % 24,5’i “çok az” ve daha 

alt düzeyde olduğu görüşünü belirtmişlerdir.  

Okullardaki fiziki yapının havalandırma açısından uygunluğunu öğretmenler 

( X 3.40)  “kısmen” düzeyinde, öğrenciler ise( X 3.41)  “oldukça” düzeyinde yeterli 

bulmaktadırlar. Her iki grubun görüşleri arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>.05).  

İşletmelerdeki fiziki yapının havalandırma açısından uygunluğunu öğretmenlerin 

% 78,5’i, öğrencilerin % 77,9’u “oldukça” ve daha üst düzeyde uygun bulurken 

öğrencilerin % 7,7’si “çok az” ve daha alt düzeyde olduğu görüşünü belirtmişlerdir.  

İşletmelerdeki fiziki yapının havalandırma açısından uygunluğunu öğretmenler 

( X 4,11) ve öğrenciler ( X 4.18)   “oldukça” düzeyinde yeterli bulmaktadır. Her iki 

grubun görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>.05). 

Okullarda ve işletmelerde çalışma ortamının üretim ihtiyacına göre sıcaklık ve 

nem kontrolü, toz oluşumunu önlemek ve kirli havayı değiştirmek için mekanik ve/veya 

doğal havalandırma sisteminin sağlanması gerekir. Havalandırma açıklıklarının 

üzerinde bir ızgara veya aşınmayan malzemeden yapılmış koruyucu düzenek bulunmalı 

ve ızgaralar temizlenmek için kolayca sökülebilir nitelikte olmalıdır.  Bu sonuçlara 

dayanarak işletmelerdeki fiziki yapının okullara göre havalandırma açısından biraz daha 

fazla uygun olduğu söylenebilinir.  
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3.4.8. İş ve İşçi Sağlığı Açısından Uygunluğu 

 
 Tablo 3.4.8.de araştırma kapsamında ankete cevap veren öğretmen ve 

öğrencilerin okul ve işletmelerin üretim atölyelerinin iş ve işçi sağlığı açısından 

uygunluğuna ilişkin görüşlerin dağılımları yer almaktadır.  

 
Tablo 3.4.8. İş ve İşçi Sağlığı Açısından Uygunluğu 

Okul İşletme 
Öğretmen Öğrenci Öğretmen Öğrenci  

 
Yeterlik  Derecesi 

f %  f %  f %  f %  
Tamamen 6 14.3 97 23.9 13 32.5 213 53.9 
Oldukça 17 40.5 113 27.3 18 45 100 25.3 
Kısmen 12 28.6 120 29.6 9 22.5 58 14.7 
Çok az 3 7.1 48 11.8 - - 14 3.5 
Hiç 4 9.5 28 6.9 - - 10 2.5 
Toplam 42 100 406 100 40 100 395 100 
Aritmetik Ortalama 3.42 3.50 4.10 4.24 
Standart Sapma 1.12 1.17 0.74 0.99 
T-testi t =0.37 P= 0.70 t= 1.13 P= 0.26 

 
Tablo 3.4.8.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretmenlerin % 54,8’i, 

öğrencilerin % 50,7’si “oldukça” ve daha üst düzeyde okullardaki üretim atölyelerinin 

iş ve işçi sağlığı açısından uygun olduğunu söylerken, öğretmenlerin % 16,6’sı, 

öğrencilerin % 18,7’si “çok az” ve daha alt düzeyde olduğu görüşünü belirtmişlerdir.  

Okullardaki atölyelerin iş ve işçi sağlığı açısından uygunluğunu öğretmenler 

( X =3.42) ve öğrenciler ( X =3.50)  “oldukça” düzeyinde yeterli bulmaktadır. Grupların 

görüşleri arasında anlamlı bir fark yoktur (p>.05).  

İşletmelerin üretim atölyelerinin iş ve işçi sağlığı açısından uygunluğunu 

öğretmenlerin % 77,5’i, öğrencilerin % 79,2’si “oldukça” ve daha üst düzeyde uygun 

olduğunu söylerken, öğrencilerin % 6’sı “çok az” ve daha alt düzeyde olduğu görüşünü 

belirtmişlerdir.  

İşletmelerdeki üretim atölyelerinin iş ve işçi sağlığı açısından uygunluğunu 

öğretmenler (= X 4.10) “oldukça” düzeyinde, öğrenciler ise ( X =4.24)  “tamamen” 

düzeyinde yeterli bulmaktadır.   

Her iki grubun görüşleri arasında anlamlı bir fark yoktur (p>.05). Okullarda iş ve 

işçi sağlığı konusunda oldukça düzeyinde önlemler alınırken, işletmeler için öğrenci 

görüşleri esas alındığında işletmelerin bu konuya daha fazla önem gösterdikleri 

söylenebilinir.  
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3.4.9. Üretim Atölyelerinin Gürültü Açısından Uygunluğu 

 
 Tablo 3.4.9.da araştırma kapsamında ankete cevap veren öğretmen ve 

öğrencilerin okul ve işletmelerin üretim atölyelerinin gürültü açısından uygunluğuna 

ilişkin görüşlerin dağılımları yer almaktadır.  

 

Tablo 3.4.9. Üretim Atölyelerinin Gürültü Açısından Uygunluğu 
Okul İşletme 

Öğretmen Öğrenci Öğretmen Öğrenci  
 

Yeterlik Derecesi 
f %  f %  f %  f %  

Tamamen 10 23.8 101 24.8 12 30 174 44.3 
Oldukça 12 28.6 83 20.4 16 40 88 22.4 
Kısmen 11 26.2 126 31 10 25 91 23.2 
Çok az 3 7.1 64 15.7 1 2.5 28 7.1 
Hiç 6 14.3 33 8.1 1 2.5 12 3.1 
Toplam 42 100 407 100 40 100 393 100 
Aritmetik Ortalama 3.40 3.38 3.92 3.97 
Standart Sapma 1.32 1.23 0.94 1.11 
p t= -0.11 P= 0.90 t= 0.32 P= 0.74 

 

Tablo 3.4.9.da görüldüğü üzere öğretmenlerin % 52,4’ü, öğrencilerin % 45,2’si 

“oldukça” ve daha üst düzeyde okullardaki üretim atölyelerinin gürültü açısından uygun 

olduğunu söylerken, öğretmenlerin % 21,4’ü, öğrencilerin % 23,8’i “çok az” ve daha alt 

düzeyde olduğu görüşünü belirtmişlerdir.  

Okullardaki atölyelerin gürültü açısından uygunluğuna ilişkin olarak 

öğretmenler ( X =3.40) ve öğrenciler ( X =3.38) “kısmen” yeterli bulmaktadır. Her iki 

grubun görüşleri arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>.05). İşletmelerin gürültü 

açısından uygunluğunu öğretmenlerin % 70’i, öğrencilerin % 66,7’si gibi bir oranı 

“oldukça” ve daha üst düzeyde uygun olduğunu söylerken, öğretmenlerin % 5’i, 

öğrencilerin % 10,2’si “çok az” ve daha alt düzeyde olduğu görüşünü belirtmişlerdir.  

İşletmelerdeki üretim atölyelerinin gürültü açısından uygunluğunu öğretmenler 

( X =3.92) ve öğrenciler ( X =3.97) “oldukça” düzeyinde yeterli bulunmaktadır. Her iki 

grubun görüşleri arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>.05). 

Bu sonuçlara göre okul ve işletmelerin gürültü açısından üretim atölyelerinde 

alınan tedbirlerin çok yeterli olmadığı ve üretim performansının artması ve iş ve işçi 

sağlığı açısından da gereken tedbirlerin alması gerektiği söylenebilinir. 
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3.5. İşletme Yetkililerinin Gıda Teknolojisi Programına İlişkin Görüşleri 

3.5.1. İşletmelerin Eleman İhtiyacını Karşılaması   

 
   Tablo 3.5.1.de araştırma kapsamında ankete cevap veren işletme yetkililerinin 

eleman ihtiyacını karşılama yollarına, durumuna ilişkin verilen cevaplar yer almaktadır.  

 

Tablo 3.5.1. İşletmelerin Eleman İhtiyacını Karşılama Yolu/Durumu 

 
Eleman İhtiyacı Karşılama Yolu/Durumu 

f %  
3308 sayılı kanun gereği beceri eğitim için gelen 
öğrencileri mezun olduktan sonra işe alma  

13 18.3 

İşkur aracılığıyla 14 19.7 
Eleman aranıyor ilanıyla 17 23.9 
Tanıdık ve arkadaşların tavsiyesi ile 10 14.1 
Meslek lisesi idari kadronun yönlendirmesiyle  3 4.2 
İnternet aracılığıyla 9 12.7 
Diğer  5 7 
Toplam 71 100 
  

 Tablo 3.5.1.de araştırmaya katılan işletme yetkililerinin eleman ihtiyacını nasıl 

karşıladığını incelendiğimizde;  %  23,9’u “eleman aranıyor ilanlarıyla”, %  19,7’si 

“İŞKUR aracılığıyla”, %  18,3’ü ise “3308 Sayılı Kanun gereği beceri eğitimi için gelen 

öğrencileri mezun olduktan sonra işe alma” ile karşıladıklarını belirtmişlerdir. “Diğer” 

seçeneğini işaretleyen % 7 oranındaki grup ise  “başvurulara göre”, “KPSS ile 657 

Sayılı Kanun çerçevesinde” ve “Ticaret Odası ve Sanayi Odası insan kaynakları 

aracılığıyla” eleman ihtiyacını karşılamaktadır. 

3.5.2. İşletmelerin Meslek Lisesi Mezunu Çalıştırma Durumu  

Tablo 3.5.2.de araştırma kapsamında ankete cevap veren işletme yetkililerinin 

işletmelerinde meslek lisesi mezunu çalıştırma durumuna ilişkin verilerin dağılımları 

yer almaktadır.  

Tablo 3.5.2. İşletmelerin Meslek Lisesi Mezunu Çalıştırma Durumu   
 

 
f %  

Evet 40 56.3 

Hayır 31 43.7 

Toplam 71 100 
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Tablo 3.5.2.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran işletme yetkililerinin        

%  56,3’ü meslek lisesi mezunu çalıştırdıklarını söylerken, %  43,7’si çalıştırmadıklarını 

belirtmiştir.  

3.5.3. İşletmelerin Meslek Liselerinin Gıda Teknolojisi Alan Mezunu Çalıştırma 
Nedeni  

Gıda teknolojisi alanı programı, teknolojik gelişmelere paralel olarak, sektörün 

beklentileri doğrultusunda hızla büyüyen gıda endüstrisine çabuk adaptasyonu sağlamak 

amacıyla gelişmelere göre sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. 

Böylece tüm gelişme ve yenilikleri kısa sürede programa yansıtmak mümkün olabilecek 

ve mezunlar kazandıkları mesleki yeterlikleri doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir. 

Dolayısıyla gıda teknolojisi alanı öğretim programının temel prensipler ile teorik 

bilgilerin pratiğe dönüştürülmesini sağlayacak uygulamaları dengeleyen, gıda 

endüstrisinde yeni imkânlar doğdukça işini daha ileriye taşıyabilmesini temin eden, 

bilimsel araştırma merakını uyandıracak ve bilime yaklaşmasını sağlayacak bir nitelikte 

hazırlandığı düşünülmektedir.  

Tablo 3.5.3.te araştırma kapsamında ankete cevap veren işletme yetkililerinin 

önem sırasına göre meslek lisesi gıda teknolojisi alanı mezunlarını tercih etme 

nedenlerine ilişkin cevaplar yer almaktadır.  

Tablo 3.5.3. İşletmelerin Gıda Teknolojisi Alan Mezunu Çalıştırma Nedeni  
Önem Sırası 

1 2 3 4 5 
Mezun Çalıştırma Nedenleri 

f f f f f 
Bilgi ve becerilerini işletmelerdeki üretim çalışmaları ile bağlantılı 
olması   

30 4 3 1 - 

Gelişen teknolojiyi ve iş ortamına kolay uyum sağlamaları 6 16 5 3 - 
İletişim kurma becerilerinin iyi olması 1 6 13 5 - 
Ekiple çalışma becerilerini iyi olması 1 7 10 7 - 
Diğer      2 
 

 Tablo 3.5.3 incelendiğinde;  araştırmaya katılan işletme yetkililerinden meslek 

lisesi mezunu çalıştırma nedeni olarak birden fazla seçenek işaretlemesi istenmiştir. 

Birinci sırada belirtilen görüşler dikkate alındığında  “bilgi ve becerilerini 

işletmelerdeki üretim çalışmaları ile bağlantılı olması”, ikinci sırada belirtilen görüşler 

dikkate alındığında “gelişen teknolojiyi ve iş ortamına kolay uyum sağlamaları” ve 
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üçüncü sırada belirtilen görüşler dikkate alındığında “iletişim kurma becerilerinin iyi 

olması” nedenlerinin öne çıktığı görülmüştür.   

 Diğer seçeneğini işaretleyen iki işyeri yetkilisi ise  “kişilik”, ve “yeni mezunları 

firma bünyesinde eğiterek” işletmemin eleman ihtiyacını karşılıyorum” demiştir.  

 Bu sonuçlar gösteriyor ki meslek lisesi mezunu çalıştıran işletmelerin gıda 

teknolojisi alanı programının teknolojik gelişmelere paralel olarak, sektörün beklentileri 

doğrultusunda hızla büyüyen gıda endüstrisine çabuk adaptasyonu sağlamak amacıyla 

gelişmelere göre sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlandığını bu nedenle de 

uygun buldukları söylenebilinir. 

3.5.4. İşletmelerde Çalışan Meslek Lisesi Mezunlarının Mezun Oldukları 
Alan İle İlgili İşlerde Çalışma Durumu  
 

İşletme yetkililerine işletmelerinde çalışan gıda teknolojisi alan mezunlarının 

mezun oldukları dal eğitimine göre çalışma durumu sorulduğunda, bu soruya cevap 

veren katılımcıların 552 meslek lisesi gıda mezunu çalışanın mezunu oldukları bölümle 

ilgili işte çalıştıklarını, 162 çalışanın ise mezun oldukları bölüm dışında çalıştıklarını 

belirtmişlerdir.  

3.5.5. İşletmelerin Gıda Teknolojisi Alan Mezunu Çalıştırmama Nedeni 

  Tablo 3.5.5.te araştırma kapsamında ankete cevap veren işletme yetkililerinin 

işletmelerinde meslek lisesi mezunu çalıştırmama nedenlerine ilişkin cevapları yer 

almaktadır. 

Tablo 3.5.5. İşletmelerin Gıda Teknolojisi Alan Mezunu Çalıştırmama Nedeni 
Önem Sırası 
1 2 3 4 5

Mezun Çalıştırmama Nedenleri 

f f f f f 
Gelişen teknolojiye ve iş ortamına kolay uyum sağlayamamaları 4 - 1 - - 
İşletme standartlarındaki mesleki bilgi ve beceriye sahip olmamaları 3 1 - - 2
Gıda teknolojisi mezunlarının alan bilgi ve becerilerin işletmelerdeki 
üretim çalışmaları ile bağlantılı olmaması   

 
3 

 
2 

 
1 

 
1

 
- 

İletişim kurma ve ekiple çalışma becerilerinin iyi olmaması 1 - - - - 
Fazla ücret istemeleri 1 - 1 - - 
Diğer 14 - 1 - - 

 
 Tablo 3.5.5.i incelendiğimizde;  araştırmaya katılan işletme yetkililerinden meslek 

lisesi mezunu çalıştırmama nedeni olarak birden fazla seçenek işaretlemesi istenmiştir. 

Tablo 3.5.1’deki veriler de gösteriyor ki işletme yetkilerinin belirtmiş oldukları 

sebeplerden ilk üç tercih incelendiğinde;   Diğer” seçeneğinde  “üniversite mezunu 
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tercih etmeleri (2), Meslek lisesi mezun vermediği için çalıştırmadıklarını (3), mezunlar 

iş için müracaat etmediklerini (9), “gıda teknolojisi mezunlarının alan bilgi ve 

becerilerin işletmelerdeki üretim çalışmaları ile bağlantılı olmaması”, “iletişim kurma 

becerilerinin iyi olması” ve  “gelişen teknolojiye ve iş ortamına  kolay uyum 

sağlayamamaları” nedeniyle tercih etmediklerini belirtmişlerdir.  

 Bu veriler de gösteriyor ki meslek lisesi mezunu çalıştırmayan  işletmelerin gıda 

teknolojisi alan programını uygun buldukları, fakat gelişen teknolojiye ve iş ortamına 

kolay uyum sağlamaları için programlarda bir düzenlemeye gidilmesini ve meslek 

liselerinin amacı olan sektöre kalifiye eleman olarak gıda sektöründe öğrencilerin 

çalışabileceklerinin eğitimleri süresince daha iyi vurgulanmasını istedikleri 

söylenebilinir. 

3.5.6. Gıda Teknolojisi Alanında İşletmelerin Eleman Bulmakta Zorluk 
Çekilen Eğitim Düzeyleri  

 
Tablo 3.5.6.da araştırma kapsamında ankete cevap veren işletme yetkililerinin 

gıda teknolojisi alanında işletmelerin eleman bulmakta zorluk çektiği eğitim düzeylerine 

ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

Tablo 3.5.6. Gıda Teknolojisi Alanında Eleman Bulmakta Zorluk Çekilen Eğitim 
Düzeyleri  

 
Meslek /Dal 

Yüksekokul/ 
Fakülte 

Meslek 
lisesi 

Gıda kontrol 13 20 
 Süt işleme 5 7 
Sebze ve meyve işleme 3 2 
Hububat işleme 5 7 
Zeytin işleme  2 
Çay üretimi ve işleme dalları  1 1 
 

 Tablo 3.5.6 incelendiğinde; işletmelerin gıda teknolojisi alanında eleman bulmakta 

zorluk çektiği dalların eğitim düzeyleri incelendiğinde gıda kontrol alanında meslek 

lisesi ve yüksek okul/fakülte düzeyindeki ihtiyacın öne çıktığı görülmektedir.   

3.5.7. Gıda Teknolojisi Alanında İşletmelerin Eleman Bulmakta Zorluk Çektiği 
Meslek Unvanları ve Sayıları  

 
  Tablo 3.5.7.de araştırma kapsamında ankete cevap veren işletme yetkililerinin 

gıda teknolojisi alanında eleman bulmakta zorluk çektiği meslek unvanları ve sayılarına 

ilişkin veriler yer almaktadır. 
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Tablo 3.5.7. İşletmelerin Eleman Bulmakta Zorluk Çektiği Meslek Unvanları ve Sayıları 
 
 
 
 
Mesleki Unvanlar 
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 İ
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Gıda Teknikeri 9 2 3 - - - 
Kalite Güvenlik 
Teknisyeni 

5 -  5 - - 

Üretim Elemanı 1 - 2 - - - 
Kalite Kontrol 4 - 1 - - - 
Laboratuar Operatörü 1 - - - - - 
Şurup Operatörü 1 - - - - - 
Su Tavsiye Operatörü 1 - - - - - 
Gıda Mühendisi 1 - - - - - 
Biyolog 3 - - - - - 
Kimyager 1 - - - - - 
Değirmen Valsçısı - - - 1 - - 
Pres Operatörü - - - 1 - - 
Paketleme Operatörü - - - 2 - - 
 

 Tablo 3.5.7 incelendiğinde; araştırmaya katılan işletme yetkililerinin, öncelikle 

gıda ve kalite güvenlik teknikerine ihtiyaç duydukları görülmektedir.  

3.5.8. Gıda Teknolojisi Alanı Öğretim Programlarında Eksik Olduğu 
Düşünülen Mesleki Bilgi ve Beceriler  

 

Tablo 3.5.8.de araştırma kapsamında ankete cevap veren işletme yetkililerinin ve 

usta öğreticilerin öğretim programlarında eksik olduğunu düşündükleri en somut 

mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin veriler yer almaktadır. 
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Tablo 3.5.8.Öğretim Programlarında Eksik Olduğu Düşünülen  Mesleki Bilgi ve Beceriler 
  Mesleki Bilgi ve Beceri 
f 

Laboratuvar derslerinde işlenen analiz ve bilgi eksikliği  9 

Uygulamalı eğitimin eksikliği ( okul ortamında da uygulamalı eğitim verilmeli) 7 

Gelişen teknolojileri takip edememesinden kaynaklı öğrencilerin işe girişlerinde 
sanayide kullanılan cihaz ve sistemlere yabancı kalması  

6 

Sorgulayan, öğrenmek isteyen, araştıran ve alanını seven öğrenci  6 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği  4 

Uygulamalı mikrobiyoloji  3 

Pratik eğitime önem verilmesi  3 

Yönetmelik, tebliğ, standart vb. resmi yayın hakkında bilgi sahibi olma ve takibini 
yapma 

2 

Kimya bilgilerini yetersiz olması  2 

Hijyen, sanitasyon  1 

Alkollü içecekler  1 

Gazlı içecekler 1 

Et teknolojisi 1 

Süt teknolojisi 1 

Besi yeri hazırlama, ekim yapma becerisi ve sterilizasyonun önemi 1 

İş performansının düşük olması 1 

Gıda kontrolünün yanında üretim aşamasında verilmesi 1 

Teorik derslerin uygulamalı dersleri desteklemesi  1 

Fermantasyon teknolojisine ders programlarında ağırlık verilmesi 1 

Hassasiyet ve cihazların kalibrasyonu 1 

Pratik olarak çözelti hazırlayamama 1 

İŞ
L

E
T

M
E

 Y
E

T
K
İL
İS
İ 

Yöneticilik eğitimi 1 

Okullarda laboratuarların geliştirilmesi ve öğrencilere analiz yönteminin 
uygulatılarak öğretilmesi 

16

Laboratuvar araç ve gereçlerine yabancı olma, kullanamama 7 

Teorik bilgilerin yeterli olmasına karşın pratik bilgi eksikliği 6 

Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri çok yakından takip etmesi 3 

ISO 2200 eğitimin uygulamalı verilmiyor olması 3 

Mikrobiyoloji alanında daha fazla bilgi verilmesi   2 

Hammaddeyi öyküsüyle birlikte bilmesi  2 

Kalite kontrol ve üretim ayrı bölümlerde anlatılmasının bir araya gelmesi ve 
iki bölümde anlatılması  

 
2 

Diksiyon  2 

Girişimcilik 2 

Dikkat eksikliği 1 

U
S

T
A

 Ö
Ğ

R
E

T
İC
İL

E
R

 

Deney pratiklerinin az olması 1 
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Tablo 3.5.8. incelendiğinde, program içeriğinde yer alan bazı konuların işletme 

yetkilileri ve usta öğreticiler tarafından eksiği görülen konular arasında gösterildiği 

görülmektedir.  

Öncelikle öne çıkan konular arasında işletme yetkilileri laboratuvar derslerinde 

işlenen analiz ve bilgi eksikliğini, uygulamalı eğitimin eksikliğini ( okul ortamında da 

uygulamalı eğitim verilmeli), gelişen teknolojileri takip edememesinden kaynaklı 

öğrencilerin işe girişlerinde sanayide kullanılan cihaz ve sistemlere yabancı kalması ve 

sorgulayan, öğrenmek isteyen, araştıran ve alanını seven öğrenci görüşünde 

birleşmişlerdir. Usta öğreticiler okullarda laboratuvarların geliştirilmesi ve öğrencilere 

analiz yönteminin uygulatılarak öğretilmesini, teorik bilgilerinin yeterli olmasına karşın 

pratik bilgi eksikliğini, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri çok yakından takip etmesi ve 

ISO 2200 eğitimin uygulamalı verilmiyor olması görüşünde birleşmişlerdir.  

3.5.9.  Gıda Teknolojisi Alan Eğitiminde Yer Alması İstenilen Dersler, 
Uygulamalar ve Programlar  

 

Tablo 3.5.9.da araştırma kapsamında ankete cevap veren işletme yetkililerinin 

Sektörünüze eleman yetiştiren gıda teknolojisi alan eğitiminde yer almasını istediğiniz 

dersler, uygulamalar ve programlar neler olmalıdır?” sorusuyla ilgili veriler yer 

almaktadır. 
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Tablo 3.5.9. İşletme Yetkililerinin Sektöre Eleman Yetiştiren Gıda Teknolojisi Alan 
Eğitiminde Yer Almasını İstediği Dersler, Uygulamalar ve Programların Neler Olması 
Gerektiği 

Programda Olması İstenilen Dersler, Uygulamalar ve Programlar f 

Laboratuvar uygulamalı ders saatleri artırılırsa işletmeye uyum süreci daha 

kısa olacak ve başka bölümlerde yapılan işler hakkında öğrenciler bilgi 

sahibi olacaktır. 

 

 

15

Kimya dersleri ne ağırlık verilmeli. 4 

Gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemleri ( süt ürünlerine yönelik) 2 

İletişim teknikleri 3 

Gıda analizleri  2 

Mikrobiyoloji dersi 2 

İnsan ilişkileri  2 

Hijyen ve sanitasyon 2 

Ekip çalışması 2 

ISO  2200 uygulamaları 2 

Bilgisayar  1 

Makarna üretim prosesi 1 

İrmik üretim prosesi 1 

Paketleme üniteleri hakkında makineler ve işlevleri ile beraber ürünleri de 

içeren bilgilere sahip olunması 

1 

Ürün üretiminin uygulamalı olarak verilmesi 1 

Yöneticilik eğitimi 1 

Yabancı dil eğitimi 1 

Kalibrasyon ve doğrulma 1 

Un, yağ, spesifik ana girdilere ait detaylı programlar verilmesi  1 

Gıda ambalajı üzerine bilgilendirici programlar hazırlanması 1 

Hububat sanitasyonu 1 

Matematik dersine ağırlık verilmesi 1 

Kişisel gelişim, duyusal zekâ eğitimine yer verilmesi 1 

İletişim ve seviye  1 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  İ
Ş

L
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E
 Y

E
T

K
İL
İS
İ 

 

Analitik düşünceye yönlendirecek dersler 

 

1 
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Laboratuvar dersleri artırılmalıdır. 18

El becerilerini geliştirecek uygulamalar yapılmalıdır. 5 

Gıda güvenliği yönetimi sistemi; kalite yönetim sistemi, çevre yönetim 

sistemi ve iş sağlığı güvenliği gibi temel eğitim ve sertifikaları alınmalıdır. 

 

3 

Hijyen ve sanitasyon  3 

Mikrobiyoloji 2 

Kişisel gelişim, iletişim ve duyusal zeka konularında eğitim verilmesi 2 

Besinlerin saklama koşullarının verilmesi 2 

Gıda ambalajlama dersi  2 

Fermantasyon teknolojisi dersi   2 

Şekerleme imalatı ile ilgili ayrıca bir ders konulmalı 2 

Yağ teknolojisi dersi  2 

HACCP eğitiminin artırılması 2 

Araştırma geliştirme metotları 2 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 U

S
T

A
 Ö
Ğ

R
E

T
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İ 

Gıda analizleri 2 

 

Tablo 3.5.9. incelendiğinde; işletme yetkililerinin ve usta öğreticilerin “hâlen 

eğitimi verilen alan öğretim programlarında yer almasını istedikleri dersler,  

uygulamalar ve programların neler olmalıdır?” sorusuna verdikleri cevaplar 

incelendiğinde görülüyor ki program içeriğinde bu konuların bir kısmı olmasına rağmen 

işletme yetkilileri ve usta öğreticiler bu konuları da vurgulayarak  bu konulara daha 

fazla önem verilmesini istedikleri görülmektedir. 

3.5.10. Öğrencilerin Kazanmış Oldukları Mesleki Yeterliklerle İlgili 
Öğretmen ve Usta Öğreticilerin Belirttikleri Görüş ve Öneriler 

 
Tablo 3.5.10.da araştırma kapsamında öğrencilerin kazanmış oldukları mesleki 

yeterlikleri ölçmek için hazırlanan sorular dışında öğretmen ve usta öğreticilerin 

yeterliklere ilişkin belirttikleri görüş ve önerilerine yer almaktadır. 
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Tablo 3.5.10. Mesleki Yeterlikle İlgili Belirtilen Görüş ve Öneriler  
  Görüş ve Öneriler  f 

Gıdalarda kimyasal ve mikrobiyolojik analiz yapmak için okul laboratuarının 
donanımının yetersiz olması  

8

Gıda bölümüne ait laboratuvar olmadığı için deneylerlerin sınırlı koşulda yapılması  4

Yeterliğin artması için bölüm derslerine öncelikle gıda mühendislerinin girmesi ya da 
öğretmenlerin seminere alınması  

2

Ö
Ğ

R
E

T
M

E
N

 

İş ve eğitimde verimin sürekli ve kaliteli olması için, laboratuar araç-gereç ve fiziki 
şartların sektör standardında olması, bu araç ve gereçleri önce okulda birebir 
uygulayıp sektörde kullanırken sıkıntı çekilmemesi.  

3

Analiz yapabilme yeteneği ve tamamlama becerisi  3

Öğrenci, öğrenim gördüğü alan ile ilgili birimde çalıştığı zaman ( staj dönemi) 
verimli olabilir. 

3

Eğitim uygulamaya dönük olmalı. 2

Gıda sektörünün ISO 2200 ulaşma adına ekip çalışmasına önem vermek 2

Uygulama: öğrencinin ilgili olduğu bölümün fiziki durumu, ürünü hissetmesi ve 
duyumlaması için uygun ortamın sunulması ile öğrenci iyi bir eğitim alacaktır. 

2

Alan dışında öğretmenlerin derse girmesi  2

Yabancı dil eğitimi 1

Bilgisayarda program hazırlama 1

U
S

T
A

 Ö
Ğ

R
E

T
İC
İ 

Kişisel gelişim, iletişim ve duyusal zekâ konularında eğitim verilmesi 1

 

Öğretmen ve usta öğreticilere öğrencilerin kazanmış oldukları mesleki 

yeterlikleri ölçmek konusunda sorulan sorular dışında başka görüşleri olup olmadığı 

sorulduğunda verdikleri cevaplar incelendiğinde, program içeriğinde bu konuların bir 

kısmı olmasına rağmen işletme yetkilileri ve usta öğreticiler bu konuları da 

vurgulayarak bunlara daha fazla önem verilmesini istedikleri görülmektedir.    

3.6. Tüm Katılımcıların Gıda Teknolojisi Programına İlişkin Genel Görüş ve Önerileri 
 

Bu bölümde katılımcıların belirtmiş olduğu genel görüş ve önerilerine yer 

verilmektedir. Katılımcıların yapmış olduğu görüş ve öneriler tekrarlama frekansı en 

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

görüş ve öneriler dikkate alınmamıştır.  
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Tablo 3.6.1. Öğretmen Görüş ve Önerileri 
Sıra 
no 

Görüş ve Öneriler 
 

f 

1 Okulda mesleki uygulamanın yeterli olmaması, özellikle mikrobiyoloji ve kimya 
laboratuvarlar yetersizdir. Bunlar yeterli hâle getirilmelidir. 

5 

2 Modüllerin öğrenci seviyesine uygunluğunun gözden geçirilmesi, öğretim yılı başlamadan 
hazır hâle getirilmeli  ve modül basım ödenekler yeterli hâle getirilmelidir.  

5 

3 Öğretmen yetiştiren fakülteler arasında “Gıda teknolojisi” öğretmenlik alanının yer alması 
ileriki yıllarda bu alanda öğretmen açığını karşılamalıdır. 

4 

4 Modüller doğrultusunda uygulamalarda kullanılan kimyasal malzeme eksikliğinin telafisinin 
yapılmalıdır. 

4 

5 İşletmeler öğrencilerin teorik bilgi düzeylerini ve uygulama becerilerini beğenmelerine 
rağmen gıda teknolojisi alanında eleman alacaklarda en az 2 yıllık meslek yüksek okulu 
mezunu tercih etmektedirler.  Bu nedenle sınavsız geçiş hakkının devam etmesi uygun 
olacaktır. 

3 

6 Öğrencilerin staj yaptığı fabrikalar öğrencilerin mesleki gelişimi için yetersizdir.  3 
7 İşletmeler beceri eğitimini angarya ve maddi yük olarak görmektedirler ve bu nedenle her yıl 

kontenjanı daraltmaktadırlar.  
3 

8 Gıda teknolojisi alanına gıda mühendisliği kökenli öğretmenlerin alınmalıdır. 3 
9 Gıda kontrol dalına atanacak öğretmenlerin (aile ekonomisi ve beslenme) meslek lisesi gıda 

kontrol dalında okuyanlar arasından atanması gerekir; çünkü henüz gıda teknolojisi 
öğretmenliği üniversitelerde yoktur; mutfak ve servis mezunu olanlar da gıda kontrol alanında 
zorluk çekmektedirler.  

 
3 

10 Öğretim programlarındaki bazı derslerin işletme ortamında yapılması gerekmektedir. Ancak 
araştırma çalışmalarında bile işletmeler öğrenciye yardımcı olmamaktadırlar. Bu nedenle 
derslerde gereken verim alınmamaktadır.  İşletmelerle bu konuda iş birliği içinde olunmalıdır. 

2 

11 Kamu kurum ve kuruluşlarında beceri eğitimine giden öğrencilere ödenmesi gereken ücret 
ödenmemektedir.  Bu durum öğrenciler için eşitsizlik yaratmaktadır.  

2 

12 Her alan için o bölgede bulunan işletmelerden birinin “destekleyici kardeş işletme” olarak 
seçilmesi uygun olacaktır. Ancak işletmeleri bu uygulamaya yöneltmek amacıyla 
Bakanlığında gerekli çalışmaları yapması mesleki eğitimin gelişmesi için zorunludur.  

2 

13 Her yıl yapılan “proje tabanlı beceri yarışması” jüri üyeleri içinde mutlaka gıda mühendisi 
olması gerekmektedir.  

2 

14 Teknisyen istihdamının sağlanması gerekmektedir. 2 
15 Üniversite sınavları için verilen 1 aylık sınav izni işletmelerde iş düzeninin aksamasına neden 

olduğu için işletmeler tarafından hoş karşılanmamıştır.  
1 

16 İşletmelerin yeterli donanıma sahip olmaması nedeniyle okulların bünyesinde küçük 
işletmelerin kurulması gerekmektedir. 

1 

17 Sektörün öğrenci ve okulları gelecekte elemanları gözü ile görebilmesi için teknolojik olarak 
da ta destekleyip gerektiğinde sponsorluk yapabilmesi gerekir. 

1 

18 Geleceği olmayan bölümlerin kapatılması ve gelecek vadeden bölümlerin açılması ve 
devamlılığının sağlanması gerekmektedir. 

1 

19 Gıda güvenliği konusunda HACCP konusunda titiz çalışmalar yapılmalıdır. 1 
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Tablo 3.6.2. Öğrenci Görüş ve Önerileri 
Sıra 
no 

Görüş ve Öneriler f 

1 Gıda alanıyla ilgili ek puan verilmesi ve öğretmenlik için ikinci bölümden alınmasının 
ilk bölümden de olması ve katsayının kalkması gerekmektedir.  

26 

2 Gıda alanıyla ilgili okullarda araç- gerecin yeterli olmaması nedeniyle araç-gereç 
eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. 

19 

3 Alan ile ilgili iş olanağının olmaması nedeniyle alan/dal ders açılmasında sektörün 
eleman ihtiyacının göz önüne alınması gerekmektedir. 

18 

4 İstenilen üniversiteye gidilememesi  12 
5 İşyerleri yüksek okul mezunu tercih etmektedirler.  O nedenle alan ile ilgili 2 yıllık 

yüksek okul hakkının verilmesi gerekmektedir. 
9 

6 Laboratuvarlarda deneylere ağırlık verilmelidir. 9 
7 Laboratuvarın araç-gereç eksikliği giderilmelidir. 9 
8 İşletmelerin staj döneminde programa uygun işlerde çalışma ortamı sağlamalıdır. 9 
9 Alan derslerinde uygulama olanakları artırılmalıdır. 9 
10 İşletmede beceri eğitimine son sınıfa bırakılmamalıdır. 7 
11 Staj için iş yeri sayısının yeterli olmaması nedeniyle staj döneminde zorluk 

çekilmektedir. 
6 

12 Alan öğretmen eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. 5 
 
 
Tablo 3.6.3 İşletme Yetkilisi Görüş ve Önerileri 
Sıra 
no 

Görüş ve Öneriler f 

1 Gıda teknoloji hububat  işleme bölümüne erkek öğrenci alınmalı. 8 
2 Öğrencilerin araç-gereç ve cihazları tanıma ve kullanabilmeleri için okullar donanımlı 

laboratuvarlara sahip olmalı. 
4 

3 Bilgisayar ve yabancı dil öğretimi geliştirilmeli 3 
4 Hijyen ve sanitasyon konularına daha fazla önem verilmeli 2 
5 Sektör ürün üretimini hammadde halinden  tüketiciye kadar ki zincirde her aşamaya 

hâkim bir teknik personel beklentisinin okullar tarafından karşılanması 
1 

6 Üst düzeyde çalışacak, analitik düşünebilen bireyler sektöre kazandırılmalı  1 
7 Öğrenciler sektörde “ara eleman” olarak çalışacaklarını bilmeli 1 
8 Staj döneminin önemi ve işletmelerin bu staj döneminde başarılı olan öğrencilere iş 

imkânı sağlayabileceği öğrencilere koordinatör öğretmenler tarafından açıklanmalı. 
1 

9 Gıda dalı altında yapılabilecek araştırmaların oluşturulması 1 
 
 
Tablo 3.6.4. Usta Öğretici Görüş ve Önerileri 
Sıra 
no 

Görüş ve Öneriler f 

1 Staja gelen ve öğrencilerden sorumlu olan öğretmenler de staj süresince orada olma ve 
uygulamalı bilgi paylaşımı yapmalı 
 

2 

2 Staj dönemi, öğrencilerin kendine güvenen, işine sahip bir kişi olarak yetişmesine 
neden olması sebebiyle önem taşımaktadır. 

2 

3 Türkiye’de çeşitli illerde yapılan gıda fuarlarına öğrencilerin katılımı sağlanarak 
kendilerini geliştirilmelerinin sağlanması 

2 

4 Okul ve işletmelerin öğrenci yetiştirilmesinde ve mezun öğrencilerin istihdam 
edilmesi konusunda çalışmalar yapması gerekmektedir.  

2 

5 Gıda ve kimya bilgisini veya eğitimini okulda alıp beceri eğitimini işletmede 
görmeleri  

2 

6 Öğrenciler kendilerini geliştirmek için seminerlere katılmalı 2 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

 Bu bölümde katılımcılardan elde edilen bulgulara ilişkin sonuçlara ve sonuçlara 

dayalı olarak geliştirilen önerilere yer verilmektedir.  

 

4.1. Sonuçlar 

1. Gıda teknolojisi alanı eğitimi yapılan meslek liselerinin fiziki mekân ve 

donanımlarının sektörün beklentilerini karşılayacak işgücünü yetiştirmede 

(a) Doğal aydınlatma, 

(b) Isıtma, 

(c) Mikrobiyolojik analizlerini yapmak için ihtiyacı karşılayacak niteliktedir.  

Buna karşın; anılan donanımların kimyasal analizlerin yapılması için yetersiz kaldığı; 

makine ve teçhizatların, araç ve gereçlerin, takım ve avadanlıkların günümüz 

teknolojisine yeterince uygun olmadığı görülmüştür. Çalışmada aynı zamanda okul 

ortamının, iş ve işçi sağlığı, gürültüden korunma ve havalandırma yönünden yetersiz 

olduğu ortaya çıkmıştır. 

2. Öğrencilerin okullarda kazandırılan; 

 (a) Gıda mevzuatına uygun olarak üretim yapabilme, 

 (b) Uygulanan programın sektörün ihtiyaçlarına uygun üretim yapabilme, 

 (c) İşçi sağlığı mevzuatına uymaya, 

 (d) İş güvenliği önlemlerini alma, 

 (e) Sosyal hayatta sağlıklı iletişim kurma ve sürdürme, 

 (f) İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurma ve sürdürme, 

 (g) Türkçeyi doğru kullanma, 

 (h) Uygun kalite kontrol yapma, 

 (ı) Gıda kalite kontrolü, gıdaların kalite karakteristikleri, gıdalarda renk, doku, 

kusur özellikleri, bu özellikleri objektif ve sübjektif olarak ölçme,  

 (i) Gıdalarda fiziksel anlamda analiz yapabilme, 

 (j) Gıdalarda kimyasal anlamda analiz yapabilme, 

 (k) Gıdalarda mikrobiyolojik analiz yapabilme, 

 (l) Meslek etiği gereklerine uyma, 

 (m) İş yerinde plan-program ve iş organizasyonu yapma,  
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 (n) Temel düzeyde araştırma yapma,  

 (o) Ekip çalışması becerisine sahip olma, 

 (ö) Gıda teknolojisi alanında eğitimi verilen genel kültür bilgisi, 

 (p) Meslek ile ilgili gelişmeleri izleme ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirme, 

 (r) Çevreye karşı duyarlı olma ve çevreyi koruma konularındaki yeterlilikler 

sektörün beklentilerini karşılayacak düzeydedir. 

 Buna karşın, 

(a) Eğitim aldıkları dal dışında diğer alanlarda gıda mevzuatına uygun üretim 

yapabilme, 

(b) Yabancı dil bilme, 

(c) Bilgisayar temel donanım ve programlarını kullanma ve doküman hazırlama, 

(d) Öğrencilerin teknolojik araç-gereçleri ( Data show, slayt, tepegöz vb.) 

kullanma, 

(e) Yöneticilik - Liderlik becerilerine sahip olma, 

(f) Girişimcilik ( işletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer 

gelişimi ve iş kurma konularında kazandırılan yeterliliklerinin işletmelerin 

beklentilerine cevap verecek nitelikte olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

 

3. Alan programlarının hazırlanmasında okul-sanayi iş birliği yeterli değildir. 

 

4. Gıda teknolojisi alanında derse giren öğretmenlerin %  38,4’ü alan dışı branşlardan 

mezun öğretmenlerdir. Bu öğretmenlerin katıldıkları hizmet içi eğitim faaliyetleri, 

öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yeterli ölçüde katkı sağlayamamaktadır. 

 

5. Gıda sektöründe kalifiye eleman bulmakta güçlük çekilen meslekler ve bu 

mesleklerde ihtiyaç duyulacağı ön görülen meslek seviyeleri şunlardır; 

Gıda Kontrolü alanında: Gıda teknikeri, kalite güvenlik uzmanı ve kalite kontrol 

uzmanı,  

Hububat işleme alanında: Kalite güvenlik uzmanı, 

Sebze ve meyve işleme alanında: Gıda teknikeri ve üretim elemanı, 

Süt işleme alanında: Gıda teknikeri 
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6. Araştırmada meslek liselerinin gıda teknolojisi alanında açılan dal programlarının 

açılmasında yöresel ve bölgesel ihtiyaçların göz önüne alındığı ortaya çıkmıştır. 

 

7. Öğretim programlarında eksik olduğu düşünülen en bariz  (somut) mesleki bilgi ve 

beceriler şunlardır: 

(a) Laboratuvar derslerinde analiz ve bilgi eksikliği, 

(b) Uygulamalı eğitimin eksikliği ( Okul ortamında da uygulamalı eğitim 

verilmeli.) 

(c) Öğrencilerin gelişen teknolojileri takip edememesi. 

 

8. Okul ortamında yapılan uygulamalı eğitim süre ve içerik olarak yetersizdir. 

 

9. Eleman ihtiyaçlarını işletme yetkilileri  “eleman aranıyor ilanlarıyla” ve “İŞKUR” 

aracılığıyla, karşılamaktadır. İşletmelere eleman alımında okullardaki idari kadronun 

yönlendirmesi yetersizdir. 

 

10. İşletme yetkililerinin meslek lisesi mezunu çalıştırma nedenleri: 

(a) Bilgi ve becerilerinin işletmelerdeki üretim çalışmaları ile bağlantılı olması, 

(b) Gelişen teknolojiye ve iş ortamına kolay uyum sağlamaları  

(c) İletişim kurma becerilerinin iyi olması nedenleri öne çıkarken, meslek lisesi 

mezunu çalıştırmama nedeni olarak;  

(a) İletişim kurma becerilerinin yetersiz olması 

(b) Gelişen teknolojiye ve iş ortamına kolay uyum sağlayamamaları nedenleri 

dile getirilmiştir. 
 

4.2. Öneriler 

1. Okullardaki mesleki uygulama laboratuvarlarının ve bu laboratuvarlarda bulunan 

araç-gereç gibi donanımların kalitelerininin artırılması, doğrudan eğitim ve 

öğretim kalitesine yansıyacaktır. Araştırmada gıda teknolojisi alanı ile ilgili eğitim 

yapılan okullarımızdaki donanım eksiklikleri öğretmen, öğrenci ve sektör 

tarafından yoğun olarak dile getirilmektedir.  

Meslek liselerinin gıda teknolojisi alanı laboratuvarları kontrol edilerek öğretim 

programlarının içeriğine uygun, sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte iş 

gücünü yetiştirecek yapıya kavuşturulmalıdır. Bunu yapabilmek için okulun 

bulunduğu bölgelerde il millî eğitim müdürlüklerince komisyonlar 
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oluşturulmalıdır. Komisyonda bölgede bulunan gıda sektörü ile ilgili sivil toplum 

kuruluşu temsilcilerine de yer verilmelidir. Oluşturulan bu komisyon bölge ve 

yörenin ihtiyaçları doğrultusunda açılacak dal programlarını belirlemeli ve bu dal 

programlarına uygun olarak ihtiyaç duyulan laboratuvar ortam ve donanımlarını 

tespit etmelidir. Donanımların temininde komisyonda yer alan sivil toplum 

kuruluşlarının da katkısı sağlanmalıdır. 

2. Araştırmada öğrencilere okullarda kazandırılan “yabancı dil bilme, bilgisayar 

temel donanım ve programlarını kullanma ve doküman hazırlama,  teknolojik 

araç-gereçleri kullanma, yöneticilik-liderlik ve girişimcilik becerisine sahip olma” 

yeterliliklerinin işletmelerin beklentilerini karşılayacak düzeyde olmadığı tespit 

edilmiştir. 

Sanayinin ihtiyaç duyduğu ara kademe iş gücünü yetiştirme görevini üstlenmiş 

olan meslek liselerinin gıda teknolojisi alanı öğretim programlarında bu 

eksikliklerinin ivedilikle giderilmesi gerekmektedir. Söz konusu yeterliklere 

ilişkin öğretim programları kontrol edilerek içerik ve süre olarak yeniden 

düzenlenmelidir. 

3. Gıda teknolojisi alanında görev yapan öğretmenlerin üçte birinden fazlasının alan 

dışı branş mezunu olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmenlerin katıldıkları 

hizmet içi eğitim kurslarının mesleki gelişimlerine yeterli ölçüde katkı 

sağlamadığı da belirlenmiştir. Eğitim-öğretimin lokomotifi niteliğinde olan 

öğretmenlerin bilgi ve becerilerindeki eksiklik, eğitimin kalitesini doğrudan 

etkileyen unsurların başında gelmektedir. Üniversitelerde gıda teknolojisi alanı 

öğretmeni yetiştirilmemesi, farklı branşlardan mezunların bu alanda öğretmen 

olarak istihdam edilmesi sonucunu doğurmaktadır.  

Gıda teknolojisi alanında görev alacak öğretmenlerin gıda teknolojisi öğretmenliği 

bölümü mezunu olması sağlanmalıdır. Bu sebeple Millî Eğitim Bakanlığı, 

üniversitelerle iş birliği yaparak ilgili fakültelerde Gıda Teknolojisi Alanı 

Öğretmenliği bölümünün açılmasını sağlamalıdır.  

Fakültelerde bölüm açılıp gıda teknolojisi alanı öğretmeni yetişene kadar geçecek 

süreçte öğretmen olarak gıda mühendislerinin istihdam edilmesine özen 

gösterilmelidir. Ayrıca bu alanda açılacak hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerin 

öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda açılması sağlanmalıdır. 



 

 

 

83

KAYNAKÇA 

 

1. MEB, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 

http://ktogm.meb.gov.tr/alanlarindagilimlari.asp (12.09. 2008) 

http://ktogm.meb.gov.tr/istatistikler.asp (01.10.2008) 

http://ktogm.meb.gov.tr/okullarimiz.asp (01.10.2008) 

 http://ktogm.meb.gov.tr/programlarimiz.asp (01.10.2008) 

2.MEB MEGEP  

http://.megep.meb.gov.tr/ (10.09.2009)  

mte_program_modul/program_pdf/çerceve_programlar/cerceve gidada.pdf 

(10.09.2009)  

http:// maol.meb.gov.tr/html_files/alanlar/15% 20gida% 20teknolojisi.pdf(10.09.2009)  

3. MEB E-MEZUN  

 http://emezun.meb.gov.tr/(03.04.2009) 

4. KOBİ FİNANS, (14.09.2009) 

 http:/www.kobifinans.com.tr/tr/defaultlt.aspx (14.09.2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

86

 
EK-1 

2008–2009 Öğretim Yılı Kız Teknik Öğretim Okulları Okul, Öğrenci ve Öğrenci ve 
Öğretme Durumu   

Öğrenci  Sayısı Okul Türü Okul 
Sayısı 

ERKEK KIZ TOPLAM 

Öğretmen 
Sayısı 

Anadolu Kız Teknik Lisesi/ Anadolu 
Teknik Lisesi 

14 58 871 929  

Kız Teknik Lisesi/Teknik Lise 82 21 2.133 2.154  
Anadolu Meslek/Anadolu Kız Meslek 
Lisesi 

257 7.390 45.060 52.450  

Kız Meslek/Meslek Lisesi 403 8.302 169.326 177.628  
Çok Programlı Lise 148 21.992 24.751 46.743  
Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi 11 1.898 1.364 3.262  
TOPLAM 915 39.661 243.505 283.166 17.709 
Açıköğretim Lisesi ( Mes. Açık Öğrt. 
Prog.) 

 503 17.420 17.923  

Telafi Eğitimi Programı  0 799 799  
ÖRGÜN EĞİTİM PROGRAMI 915 40.164 261.724 301.888 17.709 
Pratik Kız Sanat Okulu (Bağımlı) 
Pratik Kız Sanat Okulu (Bağımsız) 

345 2.614 55.876 58.490 164 

Kız Teknik Öğretim Olg. Enstitüsü 12 0 977 977 363 
Çocuk Kulübü 56  1.506 1.506  
Meslek Kursları (3308 Sayılı Yasaya 
Göre) 

  6.332 6.332  

YAYGIN EĞİTİM TOPLAMI 413 2.614 64.691 67.305 527 
Uygulama Sınıfı 355  11.601 11.601  
ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM 
TOPLAMI 

 42.778 338.016 380.794 17.709 

MESLEK YÜKSEK OKULU 40 110 1.413 1.523  
GENEL TOPLAM 1.683 42.888 339.429 382.317 17.709 
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EK-2 

 
2008-2009 Öğretim Yılında Kız Teknik Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda Açılan Alan 
Adları  
Sıra 
No 

Alan Adı 

1 Ahşap Teknolojisi Alanı 
2 Aile Tüketici Bilimleri Alanı 
3 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanı 
4 Bahçecilik Alanı 
5 Bilişim Teknolojileri Alanı 
6 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı 
7 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı 
8 Denizcilik Alanı 
9 Eğlence Hizmetleri Alanı 
10 El Sanatları Teknolojisi Alanı 
11 Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı 
12 Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi Alanı 
13 Gazetecilik Alanı 
14 Gıda Teknolojisi Alanı 
15 Giyim Üretim Teknolojisi Alanı 
16 Grafik ve Fotoğraf Alanı 
17 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı 
18 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı 
19 Harita-Tapu Kadastro Alanı 
20 Makine Teknolojisi Alanı 
21 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı 
22 İnşaat Teknolojisi Alanı 
23 Kimya Teknolojisi Alanı 
24 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı 
25 Kuyumculuk Teknolojisi Alanı 
26 Matbaa Alanı 
27 Metal Teknolojisi Alanı 
28 Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı 
29 Muhasebe ve Finansman Alanı 
30 Müzik Aletleri Yapımı Alanı 
31 Pazarlama ve Perakende Alanı 
32 Radyo-Televizyon Alanı 
33 Sanat ve Tasarımı Alanı 
34 Seramik ve Cam Teknolojisi Alanı 
35 Tekstil Teknolojisi Alanı 
36 Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Alanı 
37 Ulaştırma Hizmetleri Alanı 
38 Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı 

Kaynakça  2008/2009  Eğitim Öğretim Yılı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Okul 
/Kurumları Alan/ Bölümler ( 01/10/2008 )  
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EK-3 

Gıda Teknolojisi Alanı Anket Uygulanan İller ve Ankete Cevap Veren 
Katılımcıların Dağılımı 

Öğretmen Öğrenci Usta Öğretici İşletme Yetkilisi  

İl f %  f %  f %  f %  

Afyon 3 6.7 10 2.4 3 3.5 2 2.8 

Ankara 1 2.2 - - - - - - 

Aydın 1 2.2 11 2.7 2 2.4 1 1.4 

Balıkesir 3 6.7 50 12.1 8 9.4 6 8.5 

Bilecik 2 4.4 16 3.9 5 5.9 3 4.2 

Bolu 2 4.4 19 4.6 3 3.5 2 2.8 

Bursa 9 20.0 80 19.3 12 14.1 12 16.9 

Eskişehir 3 6.7 28 6.8 4 4.7 2 2.8 

Gaziantep  - - 27 6.5 13 15.3 12 16.9 

Hatay 1 2.2 22 5.3 6 7.1 7 9.9 

Mersin 2 4.4 19 4.6 1 1.2 3 4.2 

İstanbul 7 15.6 34 8.2 5 5.9 3 4.2 

İzmir 4 8.9 24 5.8 10 11.8 10 14.1 

Kayseri 1 2.2 13 3.1 4 4.7 2 2.8 

Konya 3 6.7 29 7.0 5 5.9 3 4.2 

Muğla 2 4.4 15 3.6 4 4.7 1 1.4 

Düzce 1 2.2 17 4.1 - - 2 2.8 

Toplam 45 100 414 100 85 100 71 100 
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EK-4 

ÖĞRETMEN ANKETİ 

Sayın Öğretmen,  

Gıda teknolojisi alanı, modern teknolojileri uygulayarak tarım ve hayvancılığa 

dayalı ham maddeleri işleyen; duyusal, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik yönden gıda 

kontrol hizmetlerini gerçekleştirerek tüketime uygun gıda maddeleri üreten ve insan 

beslenmesine sunan bir teknoloji dalıdır. 

            Başkanlığımızca yapılan bu araştırma ile Kız Teknik Öğretimi Genel 

Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitimi verilen gıda 

teknolojisi alanının sektörün beklentilerini karşılamasıyla ilgili genel bir değerlendirme 

yapılarak öğretim programındaki eksiklikleri tespit edip yeterlilikleri ortaya çıkarmak 

hedeflenmektedir. 

Ankette belirteceğiniz görüşler ve yapacağınız değerlendirmeler ile 

araştırmamıza büyük katkıda bulunmuş olacaksınız. Araştırmaya yapacağınız katkı için 

teşekkür ederiz. Saygılarımızla. 

                                                                                                  MEB 

                                                           Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı  

 

 

BÖLÜM – I 

KİŞİSEL BİLGİLER 

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

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

1.3. Öğrenim ( mezuniyet) düzeyiniz nedir? 

a (  ) Ön lisans 

b (  ) Lisans 

c (  ) Yüksek lisans 

d (  ) Doktora 

1.4. En son mezun olduğunuz bölüm 

a (  ) Ev yönetimi ve beslenme 

b (  ) Besin teknolojisi bölümü 

c (  ) Gıda mühendisliği 

d (  ) Diğer/Lütfen belirtiniz 
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1.5 .Varsa ek branşınız     ……………………………………………        

1.6. Mesleki kıdeminiz 

a (  ) 5 yıl ve daha az 

b (  ) 6-10 yıl 

c (  ) 11-15 yıl 

d (  ) 16 yıl daha fazla 

1.7. Okuldaki göreviniz  

a (  ) Öğretmen 

b (  ) Bölüm Şefi 

c (  ) Atölye veya laboratuar şefi 

d (  ) Teknik müdür yardımcısı 

1.8 Son üç yıl içinde beceri eğitimine giden öğrencilerin koordinatörlüğünde görev 

       aldınız mı? 

a (  ) Evet 

b (  ) Hayır 

1.9. Öğretmenlik mesleğine başladıktan sonra sektördeki teknolojik gelişmeleri takip 

etmek için bir hizmet içi eğitim, kurs, seminer vb. faaliyete katıldınız mı? 

a (  ) Evet 

b (  ) Hayır 

1.10. Cevabınız “Evet” ise katılmış olduğunuz hizmet içi eğitim, kurs, seminer vb. 

faaliyet,   

         mesleki bilgi ve becerilerinizin gelişmesine ne derecede katkıda bulunmuştur? 

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

 

 

 

BÖLÜM – II 

MESLEKİ YETERLİLİKLER ve EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

Açıklama: Gıda teknolojisi alanında öğrencilere kazandırılan yeterlikler 

aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu yeterliklerin sektörün beklentisini karşılama 

durumuna ilişkin görüşünüze uygun seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz. Lütfen her madde 

için bir seçenek işaretleyiniz.  
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ÖLÇÜTLER 

 

YETERLİKLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

T
am

am
en

  

O
ld

u
k

ça
 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.1. Genel kültür bilgisine sahip olma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2. Sektörün ihtiyaçlarına uygun  üretim yapabilme (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3. Eğitim aldığı dalda gıda mevzuatına uygun üretim 
yapabilme 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.4. Eğitim aldığı dal dışında,  diğer alanlarda da gıda 
mevzuatına uygun üretim yapabilme 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.5. Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.6. Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim sürdürme (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.7. İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.8. İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim sürdürme (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.9. Meslek ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel 
olarak sürekli geliştirme  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.10. 
Girişimcilik ( işletme, finansman, pazarlama, reklâm, 
satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma 
becerileri kazanma) 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.11. Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi koruma  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.12. Meslek etiği gereklerine uyma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.13. İş yerinde plan- program yapma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.14. İş organizasyonu yapma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.15. İşçi sağlığı mevzuatına uyma  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.16. İş güvenliği önlemlerini alma  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.17. Temel düzeyde araştırma yapma  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.18. Ekip çalışması becerisine sahip olma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.19. Türkçeyi doğru konuşma  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.20. Yabancı dil bilme  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.21. Bilgisayar, temel donanım ve programlarını  kullanma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.22. Bilgisayarda  doküman hazırlama   (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.23. Teknolojik araç-gereçleri ( Data Show, Slayt, 
Tepegöz vb.) kullanma 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.24. Yöneticilik - liderlik becerilerine sahip olma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.25. Kalite standartlarına uygun kalite  kontrol yapma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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ÖLÇÜTLER 

YETERLİKLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

T
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2.26. Gıdalarda duyusal anlamda analiz yapabilme (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.27. Gıdalarda fiziksel anlamda analiz yapabilme (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.28. Gıdalarda kimyasal anlamda analiz yapabilme (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.29. Gıdalarda mikrobiyolojik analiz yapabilme (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

2.30. Yukarıdaki yeterliklerle ilgili belirtmek istediğiniz görüş ve öneriniz varsa yazınız 

          

……………………………………………………………………………………........... 

          

…………………………………………………………………………………………... 

2.31. Gıda teknolojisi alanın eğitim süresini ne derece yeterli buluyorsunuz? 

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

2.32. Okuldaki meslek dersi öğretmen sayısı yeterli midir? 

a (  ) Evet 

b (  ) Hayır 

2.33. Okuldaki genel kültür dersi öğretmen sayısı yeterli midir? 

a (  ) Evet 

b (  ) Hayır 

2.34.  Mikrobiyoloji analiz yapmak için okul laboratuarlarının donanımları yeterlimi 

dir? 

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

2.35. Kimyasal analiz yapmak için okul laboratuarlarının donanımları yeterlimi dir? 

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

2.36. Üretim atölye donanımları yeterli midir? 

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

2.37. Gıda teknolojisi alan /dal dersleri açılmasında istihdam analizi yapılmasına ne 

derece dikkat ediliyor?. 

( a ( ) Tamamen b (  ) Oldukça c (  ) Kısmen d (  ) Çok az e (  ) Hiç 
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2.38. Bu  konuyla  ilgili  belirtmek istediğiniz görüş ve öneriniz varsa yazınız 

……………………………………………………………………………………........... 

          

…………………………………………………………………………………………... 

 

2.39. Yöresel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde gıda teknolojisi  alan /al dersleri 

açılmasına  ne derece dikkat ediliyor?. 

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

2.40. Bu   konuyla  ilgili  belirtmek istediğiniz görüş ve öneriniz varsa yazınız 

          

……………………………………………………………………………………........... 

          

…………………………………………………………………………………………... 

2.41. Beceri eğitiminin yapıldığı işyerlerindeki teknoloji ve kapasiteleri eğitim için  

        yeterli midir ? 

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

2.42. Bu  konuyla  ilgili  belirtmek istediğiniz görüş ve öneriniz varsa yazınız 

……………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………... 

2.43. Beceri eğitimi yapılan işletmelerdeki usta öğreticiler öğrencilerin mesleki 

becerileri    

         kazanmasına ne derece  yardımcı olmaktadır?.  

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

2.44. Bu  konuyla  ilgili  belirtmek istediğiniz görüş ve öneriniz varsa yazınız 

……………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………... 

2.45. Meslek dersi programlarının hazırlanmasında okul-sanayi işbirliği ne derece   

          yeterlidir?. 

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

2.46. Bu   konuyla  ilgili  belirtmek istediğiniz görüş ve öneriniz varsa yazınız 

……………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………... 

 



 

 

 

94

BÖLÜM – III 

OKUL VE İŞLETMELERİN FİZİKİ DURUMUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

Açıklama: Gıda teknolojisi alanında, öğrencilerin eğitim aldıkları okul ve işletmelerin 

fiziki durumunu ilişkin seçenekler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Fiziki ortamın eğitim ve 

öğretimin gerçekleşmesini karşılamak için ne derece uygun olduğuna dair  görüşünüzü  uygun 

seçeneği (X) işareti koyarak belirtiniz Lütfen her madde için bir seçenek işaretleyiniz. 

Okul ve işletmeler için ayrı ayrı işaretleyiniz. 

OKUL İŞLETME 
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Atölye ve laboratuarların;  

3.1. 
Makine ve teçhizatlarının günümüz 
teknolojisine uygunluğu 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

3.2. 
Araç-gereçlerin günümüz 
teknolojisine uygunluğu 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

3.3. 
Takım ve avadanlıkların günümüz 
teknolojisine uygunluğu 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

3.4. 
Kullanım alanı büyüklüğünün 
uygunluğu 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

3.5. 
Fiziki yapının doğal aydınlanma  
(gün ışığı) açısından uygunluğu 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

3.6. 
Fiziki yapının ısıtma açısından 
uygunluğu 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

3.7. 
Fiziki yapısı havalandırma 
açısından uygunluğu 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

3.8. 
İş ve işçi sağlığı açısından 
uygunluğu 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

  
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

3.9. 
Gürültü açısından uygunluğu  

(  ) 
 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

  
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 

BÖLÜM – IV 

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

Bu anket formunda yer almayan ancak, sektörün kız teknik öğretim okullarından 

beklentisine işkin görüş ve önerileriniz varsa lütfen yazınız. 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
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EK - 5 

ÖĞRENCİ ANKETİ 

Sevgili Öğrenci, 

Gıda teknolojisi alanı, modern teknolojileri uygulayarak tarım ve hayvancılığa 

dayalı ham maddeleri işleyen; duyusal, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik yönden gıda 

kontrol hizmetlerini gerçekleştirerek tüketime uygun gıda maddeleri üreten ve insan 

beslenmesine sunan bir teknoloji dalıdır. 

            Başkanlığımızca yapılan bu araştırma ile Kız Teknik Öğretimi Genel 

Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitimi verilen gıda 

teknolojisi alanının iş piyasasının şartlarına uygunluğunun genel bir değerlendirmesi 

yapılarak öğretim programındaki yerliklerin  güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmak 

hedeflenmektedir. 

Ankette belirteceğiniz görüşler ve yapacağınız değerlendirmeler araştırmamıza 

büyük katkıda bulunmuş olacaksınız. Araştırmaya yapacağınız katkı için teşekkür 

ederiz. Saygılarımızla. 

                                                                                                  MEB 

                                                          Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı  

 

BÖLÜM - I 

KİŞİSEL BİLGİLER 

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

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

1.3. Öğrenim gördüğünüz dal  

a ( ) Gıda kontrol b ( ) Süt İşleme 

c ( ) Sebze ve Meyve İşleme d ( ) Hububat İşleme 

e ( ) Zeytin İşleme f ( ) Çay Üretimi ve İşlemesi 

 

1.4. Öğrenim gördüğünüz okul türü  

a ( ) Kız Meslek Lisesi b ( ) Anadolu Kız meslek/ Anadolu Meslek 

        Lisesi 

c ( ) Kız Teknik/ Teknik lisesi d ( ) Anadolu Kız Teknik Lisesi 

e ( ) Çok Programlı lise  f ( ) Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri 
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BÖLÜM – II 

MESLEKİ YETERLİKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

Açıklama: Okulda kazandırılan yeterlikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu 

yeterliklerin beceri eğitimi yapmış olduğunuz işletmelerde size verilen görevi yerine 

getirme durumuna ilişkin görüşünüze uygun seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz. Lütfen 

her madde için bir seçenek işaretleyiniz.  

ÖLÇÜTLER  

YETERLİKLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

T
am

am
en

  

O
ld

u
k

ça
 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.1. Genel kültür bilgisine sahip olma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2. Sektörün ihtiyaçlarına uygun  üretim yapabilme (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3. Eğitim aldığınız dalda gıda mevzuatına uygun üretim 

yapabilme 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.4. Eğitim aldığınız dal dışında,  diğer alanlarda da gıda 

mevzuatına uygun üretim yapabilme 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.5. Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.6. Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim sürdürme (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.7. İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.8. İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim sürdürme (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.9. Meslek ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel 

olarak sürekli geliştirme  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.10. Girişimcilik ( işletme, finansman, pazarlama, reklâm, 

satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri 

kazanma) 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.11. Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi koruma  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.12. Meslek etiği gereklerine uyma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.13. İş yerinde plan- program yapma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.14. İş organizasyonu yapma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.15. İşçi sağlığı mevzuatına uyma  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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ÖLÇÜTLER 

 

YETERLİKLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

T
am

am
en

  

O
ld

u
k

ça
 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.16. İş güvenliği önlemlerini alma  (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

2.17. Temel düzeyde araştırma yapma  (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

2.18. Ekip çalışması becerisine sahip olma (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

2.19. Türkçeyi doğru konuşma  (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

2.20. Yabancı dil bilme  (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

2.21. Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanma (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

2.22. Bilgisayarda doküman hazırlama   (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

2.23. 
Teknolojik araç-gereçleri ( Data Show, Slayt, 

Tepegöz vb.) kullanma 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

2.24. Yöneticilik - liderlik becerilerine sahip olma (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

2.25. Kalite standartlarına uygun kalite kontrol yapma (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

2.26. Gıdalarda duyusal anlamda analiz yapabilme (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

2.27. Gıdalarda fiziksel anlamda analiz yapabilme (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

2.28. Gıdalarda kimyasal anlamda analiz yapabilme (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

2.29. Gıdalarda mikrobiyolojik analiz yapabilme (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

 

2.31. Mezun olduktan sonra planınız nedir?. Sadece  bir seçenek işaretleyiniz. 

     1.(  ) Alanımla ilgili yüksek öğrenim görmek 

     2.(  ) ÖSS’ye girip başka bir bölümde okumak  

     3.(  ) Ailemin yaptığı işte çalışmak                     

     4.(  ) Okuduğum alanda kendi işimi kurmak istiyorum  

     5.(  Alanım ile ilgili sektörde çalışmak        

     6.(  ) Diğer ( Lütfen belirtiniz) …………………………………………… 
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BÖLÜM – III 

OKUL VE İŞLETMELERİN FİZİK DURUMUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

Açıklama: Gıda teknolojisi alanında eğitim aldığınız okul ve işletmelerin fiziki 

durumunu ilişkin seçenekler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  Bu fiziki ortamın eğitim 

ve öğretimin gerçekleşmesini karşılama durumuna ilişkin görüşünüze uygun seçeneği 

(X) işaretiyle belirtiniz. Lütfen her madde için bir seçenek işaretleyiniz.  

Okul ve işletmeler için ayrı ayrı işaretleyiniz. 

OKUL İŞLETME 

 
T

am
am

en
 

O
ld

u
k

ça
 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

H
iç

 

T
am

am
en

 

O
ld

u
k

ça
 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

H
iç

 

Atölye ve laboratuarların;  

3.1. 
Makine ve teçhizatlarının günümüz 
teknolojisine uygunluğu 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

3.2. 
Araç-gereçlerin günümüz 
teknolojisine uygunluğu 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

3.3. 
Takım ve avadanlıkların günümüz 
teknolojisine uygunluğu 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

3.4. 
Kullanım alanı büyüklüğünün 
uygunluğu 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

3.5. 
Fiziki yapının doğal aydınlanma  
(gün ışığı) açısından uygunluğu 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

3.6. 
Fiziki yapının ısıtma açısından 
uygunluğu 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

3.7. 
Fiziki yapısı havalandırma 
açısından uygunluğu 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

3.8. 
İş ve işçi sağlığı açısından 
uygunluğu 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

  
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

3.9. 
Gürültü açısından uygunluğu  

(  ) 
 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

  
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 

BÖLÜM – IV 

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

Bu anket formunda yer almayan ancak, Gıda teknolojisi alanında verilen eğitimin 

sektörün beklentisini karşılamasına ilişkin görüş ve önerileriniz varsa lütfen yazınız. 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………
……………………………… 
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EK – 6 

USTA ÖĞRETİCİ ANKETİ 

Sayın Usta Öğretici, 

Gıda teknolojisi alanı, modern teknolojileri uygulayarak tarım ve hayvancılığa 

dayalı ham maddeleri işleyen; duyusal, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik yönden gıda 

kontrol hizmetlerini gerçekleştirerek tüketime uygun gıda maddeleri üreten ve insan 

beslenmesine sunan bir teknoloji dalıdır. 

            Başkanlığımızca yapılan bu araştırma ile Kız Teknik Öğretimi Genel 

Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitimi verilen gıda 

teknolojisi alanının sektörün beklentilerini karşılamasıyla ilgili genel bir değerlendirme 

yapılarak öğretim programındaki eksiklikleri tespit edip yeterlilikleri ortaya çıkarmak 

hedeflenmektedir. 

Ankette belirteceğiniz görüşler ve yapacağınız değerlendirmeler araştırmamıza 

büyük katkıda bulunmuş olacaksınız. Araştırmaya yapacağınız katkı için teşekkür 

ederiz. Saygılarımızla. 

                                                                                                    MEB 
                                                           Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı  

 

BÖLÜM - I 
KİŞİSEL BİLGİLER 

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

1.2. İşletmenizin adı                : ……………………………….. 

1.3. İşletmenizin temel üretim ve hizmetleri nelerdir? 

....................................................................................................................................... 

1.4. İşletmedeki göreviniz nedir? 

   a.(  )  İşletme sahibi ve yöneticisi 

   b.(  ) Bölüm şefi/Atölye şefi 

   c.(  ) İnsan kaynakları müdürü 

   d.(  ) Eğitim birimi sorumlusu 

   e.(  ) Usta öğretici  

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

1.5. Gıda teknolojisi alan programlarının hazırlanmasında okul-sanayi işbirliği sizce 

ne derece yeterlidir?. 

(      a ( ) Tamamen b (  ) Oldukça c (  ) Kısmen d (  ) Çok az e (  ) Hiç 
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BÖLÜM – II 
MESLEKİ YETERLİKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

Açıklama: Gıda teknolojisi alanında öğrencilere kazandırılan yeterlikler aşağıdaki 

tabloda belirtilmiştir. Bu yeterliklerin sektörün beklentisini karşılama durumuna ilişkin 

görüşünüze uygun seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz. Lütfen her madde için bir seçenek 

işaretleyiniz.  

 

ÖLÇÜTLER 

YETERLİKLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

T
am

am
en

  

O
ld

u
k

ça
 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.1. Genel kültür bilgisine sahip olma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2. Sektörün ihtiyaçlarına uygun  üretim yapabilme (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3. Eğitim aldığı dalda gıda mevzuatına uygun üretim 
yapabilme 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.4. Eğitim aldığı dal dışında,  diğer alanlarda da gıda 
mevzuatına uygun üretim yapabilme 

(  ) (  )  
(  ) 

(  ) (  ) 

2.5. Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.6. Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim sürdürme (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.7. İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.8. İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim sürdürme (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.9. Meslek ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel 
olarak sürekli geliştirme  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.10. 
Girişimcilik ( işletme, finansman, pazarlama, reklâm, 
satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri 
kazanma) 

(  ) (  ) 
(  ) 

(  ) (  ) 

2.11. Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi koruma  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.12. Meslek etiği gereklerine uyma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.13. İş yerinde plan- program yapma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.14. İş organizasyonu yapma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.15. İşçi sağlığı mevzuatına uyma  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.16. İş güvenliği önlemlerini alma  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.17. Temel düzeyde araştırma yapma  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.18. Ekip çalışması becerisine sahip olma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.19. Türkçeyi doğru konuşma  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.20. Yabancı dil bilme  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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ÖLÇÜTLER 

YETERLİKLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

T
am

am
en

  

O
ld

u
k

ça
 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.21. 
Bilgisayar, temel donanım ve programlarını  

kullanma  
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.22. Bilgisayarda  doküman hazırlama   (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.23. Teknolojik araç-gereçleri ( Data Show, Slayt, 
Tepegöz vb.) kullanma 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.24. Yöneticilik - liderlik becerilerine sahip olma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.25. Kalite standartlarına uygun kalite  kontrol yapma (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.26. Gıdalarda duyusal anlamda analiz yapabilme (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.27. Gıdalarda fiziksel anlamda analiz yapabilme (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.28. Gıdalarda kimyasal anlamda analiz yapabilme (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.29. Gıdalarda mikrobiyolojik analiz yapabilme (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

2.30. Yukarıdaki yeterliklerle ilgili belirtmek istediğiniz görüş ve öneriniz varsa yazınız 

……………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………... 

2.31. Halen eğitimi verilen gıda teknolojisi alanı öğretim programlarında eksik 

olduğunu düşündüğünüz en  bariz  (somut) mesleki bilgi ve beceri sizce nedir?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………............................................................................. 

2.32. Sektörünüze eleman yetiştiren gıda teknolojisi alan eğitiminde yer almasını 

istediğiniz dersler, uygulamalar ve programlar neler olmalıdır?. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….…………………… 
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BÖLÜM III 

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

Bu anket formunda yer almayan ancak, sektörün kız teknik öğretimi 

okullarından beklentilerine ilişkin görüş ve önerileriniz varsa lütfen yazınız. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..………………………………….. 
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EK – 7 

İŞLETME YETKİLİSİ ANKETİ 

Sayın İşletme Yetkilisi, 

Gıda teknolojisi alanı, modern teknolojileri uygulayarak tarım ve hayvancılığa 

dayalı ham maddeleri işleyen; duyusal, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik yönden gıda 

kontrol hizmetlerini gerçekleştirerek tüketime uygun gıda maddeleri üreten ve insan 

beslenmesine sunan bir teknoloji dalıdır. 

            Başkanlığımızca yapılan bu araştırma ile Kız Teknik Öğretimi Genel 

Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitimi verilen gıda 

teknolojisi alanının sektörün beklentilerini karşılamasıyla ilgili genel bir değerlendirme 

yapılarak öğretim programındaki eksiklikleri tespit edip yeterlilikleri ortaya çıkarmak 

hedeflenmektedir. 

Ankette belirteceğiniz görüşler ve yapacağınız değerlendirmeler araştırmamıza 

büyük katkıda bulunmuş olacaksınız. Araştırmaya yapacağınız katkı için teşekkür 

ederiz. Saygılarımızla. 

                                                                                                                 MEB 
                                                                             Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi  

                                                                                                          Başkanlığı  

 
BÖLÜM - I 

KİŞİSEL BİLGİLER 

1.4. İşletmenizin bulunduğu il: ……………………………… 

1.5.İşletmenizin adı                : ……………………………….. 

1.6. İşletmenizin temel üretim ve hizmetleri nelerdir?  

……………………………………………………………....... 

1.7. İşletmenizin yasal statüsü nedir? 

    a.(  ) Kamu sektörü 

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

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

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

    e.(  ) Büyük ölçekli özel sektör (151 ve daha fazla personel) 

1.5. İşletmedeki göreviniz nedir? 

   a.(  )  İşletme sahibi ve yöneticisi 

   b.(  ) Bölüm şefi/Atölye şefi 
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   c.(  ) İnsan kaynakları müdürü 

   d.(  ) Eğitim birimi sorumlusu 

   e.(  ) Usta öğretici  

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

1.6. İşletmenizin eleman ihtiyacını nasıl karşılıyorsunuz. 

   a (  )  3308 sayılı kanun gereği beceri eğitim için gelen öğrencileri mezun olduktan  

                sonra işletmede işe alarak   

   b (  )  İŞKUR aracılığıyla  

   c (  ) Eleman aranıyor ilanlarıyla  

   d (  ) Tanıdık ve arkadaşların tavsiyeleri ile        

   e (  ) Meslek lisesi idari kadrosunun yönlendirmesiyle  

   f  (  ) İnternet aracılığıyla  

   g (  )  Diğer/ lütfen belirtiniz ……………………………… 

1.7. İşletmenizde meslek lisesinin gıda teknolojisi alan  mezunu çalıştırıyor musunuz? 

       (  ) Evet                                     (  )  Hayır 

1.8. Cevabınız “Evet” ise çalıştırma nedeninizi öncelik sırasına göre aşağıdaki madde        

       numaralarının yanındaki parantez içine en önemli olmasına göre  ( 1-2-3)  

rakamlarını yazarak    

       sıralayınız 

   a. (  ) Bilgi ve becerilerin işletmelerdeki üretim  çalışmaları ile bağlantılı olması  

   b. (  ) Gelişen teknolojiye ve iş ortamına kolay uyum sağlamaları  

   c. (  ) İletişim kurma becerilerinin iyi olması 

   d. (  ) Ekiple çalışma becerilerinin iyi olması     

   e. (  ) Diğer/ lütfen  yazınız …………………………… 

1.9. İşletmenizde yaklaşık olarak çalışan kaç meslek lisesi mezunu, mezun oldukları 

alan ile ilgili işlerde çalışmaktadır. 

   a. (  ) Mezun  oldukları bölümle  ilgili toplam………. kişi çalışıyor 

   b. (  ) Mezun  oldukları bölüm dışında  toplam………. kişi çalışıyor   

1.10. Cevabınız “Hayır” ise çalıştırmama öncelik sırasına göre aşağıdaki madde  

numaralarının yanındaki parantez içine en önemli olmasına göre  ( 1-2-3)  rakamlarını 

yazarak sıralayınız 

   a.(  ) İşletme standartlarındaki mesleki bilgi ve beceriye sahip olmamaları 
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   b. (  ) Gıda teknolojisi mezunlarının alan bilgi ve becerilerin işletmelerdeki üretim 

çalışmaları ile bağlantılı olmaması   

   c. (  )  Gelişen teknolojiye ve iş ortamına kolay uyum sağlayamamaları 

   d. (  ) İletişim kurma ve ekiple çalışma becerilerinin iyi olmaması 

   e. (  )  Fazla ücret istemeleri  

   f. (  ) Diğer/ lütfen  yazınız ……………………………. 

 

1.11. Gıda teknolojisi alan programlarının hazırlanmasında okul-sanayi işbirliği 

sizce ne derece   

         yeterlidir?. 

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

       
  

1.12. Gıda teknolojisi alanında eleman bulmakta zorluk çektiğiniz  eğitim 
düzeyleri nelerdir?. 
Meslek /Dal  

Y
ü

k
se

k
ok

u
l/

 
F

ak
ü

lt
e 

M
es

le
k

 li
se

si
  

L
is

e 

O
rt

ao
k

u
l 

İl
k

ok
u

l 

D
iğ

er
 

T
op

la
m

 

Gıda Kontrol        
 Süt İşleme        
Sebze ve Meyve İşleme        
Hububat İşleme        
Zeytin İşleme        
Çay Üretimi ve işleme dalları         

       
       
       
       
       

Diğer/ Lütfen yazınız 

       
TOPLAM        
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1.13. Gıda teknolojisi alanında eleman bulmakta zorluk çektiğiniz   
meslek unvanlarını ve sayılarını yazınız  

Meslek/ Dal  
 

Mesleki Unvanlar  

G
ıd

a 
K

on
tr

ol
 

S
ü

t 
İş

le
m

e 
 

S
eb

ze
 v

e 
M

ey
ve

 
İş
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e 

H
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şl
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e 

Z
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n
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e 

Ç
ay
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i v
e 
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m
e 

d
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D
iğ
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…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
.. 

D
iğ
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…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
 

D
iğ
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…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
TOPLAM          
1.14. Halen eğitimi verilen gıda teknolojisi alanı öğretim programlarında eksik 

olduğunu düşündüğünüz en  bariz  (somut) mesleki bilgi ve beceri sizce nedir? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

1.15. Sektörünüze eleman yetiştiren gıda teknolojisi alan eğitiminde yer almasını 

istediğiniz dersler, uygulamalar ve programlar neler olmalıdır?. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 
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BÖLÜM II 

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

 

Bu anket formunda yer almayan ancak, sektörün kız teknik öğretimi 

okullarından beklentilerine ilişkin görüş ve önerileriniz varsa lütfen yazınız. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 
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EK-8 

 
Sayı : B.08.0.EGD.0.07.00.00.311-          /                                        /05/2010 
Konu  : Anket Uygulaması. 
 

D   O   S   Y   A 
 

Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda, Başkanlığımızca eğitim 
araştırmalarının yapıldığı bilinmektedir. “Sektörün Kız Teknik Öğretim 
Okul/Kurumlarından Beklentilerinin Değerlendirilmesi” (Gıda Teknolojisi Alanı) 
konulu araştırma da bu çalışmalardan birisidir. 

Söz konusu araştırma kapsamında Ek-5’te yer alan ilinizdeki okul/kurumlarda 
belirtilen sayıda; son 3 yıl içinde işletmede beceri eğitimi görevi yapan gıda teknolojisi 
alan öğretmenlerine, işletmelerde beceri eğitimi gören son sınıf öğrencilerine, ayrıca 
son sınıf öğrencilerinin beceri eğitimine gittikleri işletmelerin işletme yetkilisine ve 
işletmelerde öğrencilerden sorumlu olan usta öğreticilere Ek-1, 2, 3’ ve 4’te yer alan 
anketlerin uygulanarak, 04.06.2010 tarihine kadar Başkanlığımıza gönderilmesi 
hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 
 
 

Süleyman ASLAN 
Bakan a. 

Daire Başkan V. 
 
EKLER  : 
1- Öğretmen Anketi (105Adet) 
2- Öğrenci anketi  (530 Adet) 
3- İşletme Yetkilisi Anketi (105 Adet) 
4- Usta öğretici Anketi   (175Adet) 
5-    Araştırma Kapsamına Alınan Okullar ve  
 Uygulama Yapılacak Gruplar  (35 Adet) 
 
DAĞITIM: 
Afyonkarahisar Valiliğine Ankara Valiliğine Aydın Valiliğine  
Balıkesir Valiliğine Bilecik Valiliğine  Bolu Valiliğine  
Bursa Valiliğin Düzce Valiliğine Eskişehir Valiliğine  
Gaziantep Valiliğine Hatay Valiliğine İstanbul Valiliğine   
İzmir Valiliğine Karaman Valiliğine Kayseri Valiliğine  
Kilis Valiliğine Konya Valiliğine Manisa Valiliğine   
Mersin Valiliğine Muğla Valiliğine Tekirdağ Valiliğine  
 
 
 
..../05/2010 Bilgi İştm. : R. SEYFE 
..../05/2010 Şb. Md.V. : Dr. S.T. BAŞARAN 
..../05/2010 Koordinatör : Yrd. Doç. Dr. M. DEDEOĞLU 
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ANKET UYGULAMA YÖNERGESİ 

1. Okul yönetimlerinin anketleri uygulamalarını sağlayınız. Anket formlarının 

geçerli olabilmesi için sorulara ait seçeneklerin boş bırakılmamasına özen 

gösterilmesi yönünde okul yöneticilerini uyarınız. 

2. Anketlerin müdürlüğünüze geri dönmesi ile ilgili uygun tarihi belirleyiniz. Bunu 

yaparken anketlerin tarafınızdan Başkanlığımıza gönderileceği tarihi dikkate 

alınız. 

3. Okul yönetimleri tarafından uygulanan anketleri birleştirerek …,.05. 2010 

tarihine kadar Başkanlığımıza gönderiniz. 

Uygulanacak Anketler:  

a. Öğretmen Anketi : Son 3 yıl içinde beceri eğitimine giden öğrencilerin, 

koordinatörlüğünde görev   alan   gıda teknolojisi alanındaki  öğretmene  uygulanacaktır 

(Okulunuza 3’adet anket gönderilmiştir 3’ten fazla öğretmen var ise anketleri 

çoğaltarak uygulatınız.) 

b.  Öğrenci Anketi : Beceri eğitimini işletmelerde gören son sınıf  öğrencilerine 

uygulanacaktır.   

c.  İşletme Yetkilisi Anketi: Beceri eğitimine giden son sınıf öğrencilerin gittikleri her 

işletmedeki   

    işletme yetkililerine uygulanacaktır. (Her okul için 3 adet işletme yetkilisi 

gönderilmiştir. 3’ten  

     fazla  işletme yetkilisi var ise anketleri çoğaltarak uygulatınız.)  

d. Usta Öğretici Anketi: Beceri eğitimine giden son sınıf öğrencilerin gittikleri her 

işletmedeki  öğrencilerden sorumlu olan usta öğreticilere uygulanacaktır. (Her okul 

için5 adet usta öğretici   

     anketi  gönderilmiştir. 5’ten fazla usta öğretici  var ise anketleri çoğaltarak 

uygulatınız.) 
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ANKET UYGULANACAK İLLER VE ANKET SAYILARI 
 

İL İLÇE 
KURUM 
KODU 

KURUM ADI 

ANKET 
UYGULANACAK 

GIDA 
TEKNOLOJİSİ 

ALAN 
ÖĞRETMEN 

SAYISI 

BECERİ 
EĞİTİMİNE 

GİDEN 
ÖĞRENCİ 

SAYISI 

İŞLETME 
YETKİLİSİ 

ANKETİ 

USTA 
ÖĞRETİCİ 

ANKETİ 

AFYONKA
RAHİSAR 

MERKEZ 366081 
Zübeyde 
Hanım KTML 
ve KML 

12 

ANKARA ALTINDAĞ 967357 
Atatürk 
KTL,KTML ve 
KML 

- 

ANKARA GÖLBAŞI 823965 
AKTL, AKML 
ve ML 

11 

ANKARA 
YENİMAHAL
LE 

216457 

Yenimahalle 
Zeynep-Salih 
Alp KTL,AML 
ve ML 

- 

AYDIN KÖŞK 325169 Köşk ÇPL 14 

BALIKESİR BANDIRMA 346481 
KTL,AML ve 
ML 24 

BALIKESİR BURHANİYE 262572 
Ayşe Akpınar 
KTL,AML ve 
ML 

8 

BALIKESİR GÖNEN 823990 
 Kız Teknik ve 
ML - 

BALIKESİR MERKEZ 128160 
KTML ve 
KML 28 

BİLECİK MERKEZ 130537  AML ve ML 17 

BOLU MERKEZ 132357 

Zübeyde 
Hanım KTL, 
AKML ve 
KML 

22 

 
BURSA 

KARACABEY 966208 
Karacabey 
İMKB KTL, 
AKML ve ML 

- 

BURSA 
MUSTAFAKE
MALPAŞA 

824001 ML 17 

BURSA NİLÜFER 324438 Görükle ÇPL 19 

BURSA OSMANGAZİ 134810 
Necatibey 
AKML ve ML 32 

BURSA YENİŞEHİR 867939 ML    
S
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İL İLÇE 
KURUM
KODU 

KURUM ADI 

ANKET 
UYGULANACAK 

GIDA 
TEKNOLOJİSİ 

ALAN  
ÖĞRETMEN  

SAYISI 

BECERİ 
EĞİTİMİNE 

GİDEN 
ÖĞRENCİ 

SAYISI 

İŞLETME 
YETKİLİSİ 

ANKETİ 

USTA 
ÖĞRETİCİ 

ANKETİ 

BURSA YILDIRIM 378416 
Yıldırım 
İMKB AKML 
ve KML 

 32 

BURSA YILDIRIM 965270 
Faik Çelik Kız 
teknik ve  
KML 

55 

DÜZCE MERKEZ 966656 
Zübeyde 
Hanım KML - 

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI 967734 
Gazi AKM ve 
ML 39 

GAZİANTEP ŞAHİNBEY 149650 

Hacı Muzaffer 
Bakbak 
AKTL,KTL,A
KML ve KML 

40 

HATAY DÖRTYOL 153896 AML ve KML 22 

HATAY ERZİN 216482 
 Kız Teknik ve 
KML 13 

İSTANBUL FATİH 160415 
Selçuk AML 
ve ML 9 

İSTANBUL KARTAL 340447 
Sabiha Gökçen 
KTML ve 
KML 

26 

İSTANBUL MALTEPE 966421 
Mediha  
Engizer KML  

İZMİR BORNAVA   
164797 
 

Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi 24 

İZMİR KONAK 870414 

Konak 
Cumhuriyet 
N.S. İşgören 
AML,ML  

- 

KARAMAN MERKEZ 177482 
Nefise Sultan 
AKML ve 
KML 

- 

KAYSERİ KOCASİNAN 169764 
Atatürk 
AKTL,AKML 
ve KML 

15 

KİLİS MUSABEYLİ 965595 
Musabeyli 
ÇPL - 

KONYA KARATAY 246742 

İMKB 
Zübeyde 
Hanım AKML 
ve KML 

29 

MANİSA  SOMA 183749 AKML ve ML - 

MERSİN AKDENİZ 967724 AKML  ve ML 18 

MUĞLA MERKEZ 186406 AML  ve KML 16 

TEKİRDAĞ MERKEZ 200254 
Zübeyde 
Hanım KTL, 
AML ve KML 
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