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SUNUŞ 
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ÖNSÖZ 

 

İş yaşamının istek ve ihtiyaçlarına göre esnek yapıda bir meslekî ve 

teknik öğretim sisteminin kurulması gelişmiş ülkelerin önemli önceliklerinden 

birisidir. Bunun nedeni, meslekî ve teknik eğitimin istihdam yaratma ve 

işsizlikle mücadele etmede kullanılan en önemli ve etkin araçlardan birisi 

olmasıdır. Eğitim sisteminin kalitesi ve etkililiği, eğittiği kişilerin iş gücü  

piyasasındaki yer ve konumlarıyla ölçülmektedir. Mevcut eğitim sisteminin bu 

yönde geliştirilmesi, eğitim ve istihdama ilişkin izleme verilerinin güvenilir 

biçimde toplanması ve bu işlemlerin devamlılığı büyük önem taşımaktadır. İş 

gücü  piyasası ve insan kaynaklarına ilişkin plân ve stratejilerin 

belirlenmesinde, doğru ve güvenilir verilerin önemi bu açıdan önemlidir. Aksi 

takdirde hazırlanan plân ve stratejilerin isabet derecesi ve uygulama şansı sınırlı 

olacaktır.  

 
 Erkek Teknik  Öğretimi Genel Müdürlüğünün isteği ile endüstri meslek 

liselerinin elektrik, elektronik, mobilya-dekorasyon ve tesviye alanlarından 

mezun olanların aldıkları eğitimin istihdamlarına etkisi araştırması doğru ve 

güvenilir verilere dayalı olarak Dairemiz uzmanları tarafından yapılarak 

araştırma bulguları ortaya konmuştur. Araştırma bulguları endüstri meslek 

liselerinde yapılan eğitimin ve iş hayatının beklentilerini karşılaması ve 

mezunlarının iş hayatına ne derece atılabildiklerini ortaya çıkarması bakımından 

önemlidir. 

  

 Araştırmanın tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, 

araştırma bulgularının mesleki eğitime faydalı olmasını  temenni ederiz. 

                                                                                      

        Araştırma Grubu 
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BÖLÜM - 1 
G İ R İ Ş 

 

Bu bölümde, Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretimi Genel 

Müdürlüğüne bağlı endüstri meslek liselerinin elektrik, elektronik, mobilya-

dekorasyon ve tesviye bölümlerinde verilen eğitim ve mezun olanların 

istihdamlarına yönelik araştırmanın problemi, amaçları, sayıltıları, sınırlılıkları 

ve önemi açıklanmaktadır.  

 

1.1. ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

 

 Eğitim, “Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı 

olarak istendik değişim meydana getirme sürecidir.” şeklinde tanımlanmaktadır 

(Ertürk,1972, s.11). 

 

 Meslekî eğitim ise toplumu oluşturan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla bir meslek alanında, bireysel gelişmeyle birlikte beceri ve davranış 

kazandıran, bireyin yeteneklerini çeşitli yönleriyle geliştirerek topluma faydalı 

olma faaliyetleri olarak adlandırılabilir.  

 

 Meslekî eğitim, “Ülkenin temel ekonomik yapısını kuvvetlendiren ve 

genişleten, insan kaynağını geliştiren, işsizliği azaltarak üretimin krize girmesini 

önleyen bir eğitim süreci” olarak da tanımlanmaktadır (Norton, 1985, s. 9). 

 

İş yaşamının istek ve ihtiyaçlarına duyarlı bir meslekî ve teknik öğretim 

sisteminin kurulması, tüm gelişmiş ülkelerin en önemli önceliklerinden birisidir. 

Bunun nedeni, meslekî ve teknik eğitimin, istihdam yaratma ve işsizlikle 
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mücadele etmede kullanılan en önemli ve etkin araçlardan birisi olmasıdır. Bir 

eğitim sisteminin kalitesi ve etkinliği, eğittiği kişilerin iş gücü  piyasasındaki 

yer ve konumlarıyla ölçülmektedir. İş gücü  piyasasının ihtiyaçlarına duyarlı bir 

eğitim sisteminin oluşturulması veya mevcut sistemin bu yönde geliştirilmesi 

bakımından, eğitim ve istihdama ilişkin bilgilerin sürekli ve güvenilir bir 

biçimde toplanması büyük önem taşımaktadır. İş gücü  piyasası ve insan 

kaynaklarına ilişkin plân ve stratejilerin belirlenmesinde doğru güvenilir 

verilerin önemi büyüktür. Aksi takdirde hazırlanan plân ve stratejilerin isabet 

derecesi ve uygulama şansı sınırlı olacaktır.  

 

Türkiye’nin Avrupa Birliğine adaylık başvurusu, 10-11 Aralık 1999’da 

Helsinki’de gerçekleştirilen AB Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesinde 

kabul edilmiştir. Türkiye’nin AB’ye hazırlık sürecinde yapması gereken 

faaliyetler Ulusal Programda belirlenmiştir. Eğitim ve öğretim sisteminin 

etkinliğini artırmak amacıyla iş gücü  piyasası ve istihdama ilişkin verilerin 

toplanması ve çözümlenmesiyle ilgili kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinin 

gerekliliği  Ulusal Programda vurgulanmıştır (Ulusal Gözlemevi Ülke Raporu 

2001).  

 

 Türkiye’nin genç bir nüfusu vardır. 68 milyon toplam nüfus içinde 20 

milyonluk bir kesim 0-19 yaş aralığındadır. İş gücü  piyasası açısından asal yaş 

grubu denilen 25-54 yaş grubunun sayısı önümüzdeki iki nesil içinde azalan 

oranlarda artmayı sürdürecektir. Bu duruma demografik fırsat penceresi 

denilmektedir. Yaşlı nüfus (65 ve üzeri) bağımlılık oranı ise artmaya devam 

edecektir. Bir süre için sosyal güvenlik sisteminde aktif/pasif dengesini 

düzeltme fırsatı Türkiye’nin karşısındadır. Eğer Türkiye artan iş gücü  arzına 

nitelik kazandırıp iş yaratabilirse, bir ülkenin tarihinde yalnızca bir kez 

gözlenebilecek olan bu durumdan azamî biçimde yararlanabilir. Günümüz 
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ekonomik koşullarında ilkokul mezunu düzeyindekiler için açılabilecek 

istihdam olanakları çok sınırlıdır. Yaygın ve örgün eğitimle, özellikle de 

meslekî ve teknik eğitimle çalışanlarını ve çalışacak olanlarını donatarak 

verimliliklerini, yani istihdam edilebilirliklerini artırmak zorunda olan Türkiye, 

aksi hâlde istihdam sorununu çözemeyecek, millî gelirini potansiyeli kadar 

artıramayacaktır. Şu anda, özellikle genç kentsel kesimdeki iş gücü  arzı kadar 

istihdam kapasitesi yoktur (Ulusal Gözlemevi Ülke Raporu 2001). 

    

İnsan kaynaklarını geliştirme politikalarında, yetişmiş insan gücü ile 

ülkenin ihtiyaç duyduğu insan gücünün nitelik ve nicelik yönünden birbiriyle 

uyumlu hâle getirilmesinin ön plâna çıktığı görülmektedir. Bunun için, eğitim 

arzının insan gücü ihtiyaçlarına paralel şekilde geliştirilmesi ve eğitim ile iş 

gücü  piyasası arasındaki iş birliği ve etkileşimi güçlendirerek, iş gücü  

piyasasının ihtiyaçlarına uygun eleman yetiştirilmesinin sağlanması 

gerekmektedir.  

 

İlköğretimden mezun olan gençlerden orta öğretime kayıt yaptıranların 

oranı son yıllarda % 90’ın üzerine çıkmıştır. Raporda detaylı olarak ve 

rakamlarla ortaya konulduğu üzere, 1991-1997 döneminde meslekî ve teknik 

orta öğretimdeki  yeni kayıtlarda sayısal ve oransal bir artış olmuş, ancak 1997 

yılından sonra düşüş yaşanmaya başlanmıştır. 1996-1997 öğretim yılında genel 

ve meslekî-teknik orta öğretime yeni kayıtlar birbirine oldukça yakın iken  

2000-2001 öğretim yılında meslekî ve teknik öğretimin oranı üçte bire 

düşmüştür (Ulusal Gözlemevi Ülke Raporu 2001). 

 

Meslekî ve teknik orta öğretime yeni kayıtlardaki düşüşte, iş gücü  arz 

ve talebinin dengelenmesine ilişkin politikaların uygulamaya konulmasının 

etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda, talebin iş gücü  ihtiyacının 
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olduğu alanlara yönlendirilmesi ve meslekî-teknik orta öğretim mezunlarının iş 

hayatına geçişlerinin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar ağırlık kazanmıştır. 

Getirilen yeni düzenleme ile eğitimlerini orta öğretimdeki alan veya bölümünün 

devamı mahiyetindeki bir yüksek öğretim  kurumunda sürdürmek isteyenlere 

avantaj sağlayan bir yapı oluşturulmuştur.  Öğrencilerin bölümlerinin devamı 

mahiyetinde olmayan bir yüksek öğretim kurumuna girişleri ise 

güçleştirilmiştir. Bu düzenleme, meslekî ve teknik orta öğretim  okullarına olan 

talebi bir ölçüde azaltmakla beraber, mezunların eğitimini aldıkları meslekte 

çalışması veya bu mesleğin devamı mahiyetindeki yüksek öğretim kurumuna 

giriş oranlarını yükseltmesi beklenmektedir. 

 

1970’li yıllardan beri kalkınma plânlarında orta öğretim kademesindeki 

öğrencilerin % 65’inin meslekî, % 35’inin ise genel eğitime devam etmesi 

öngörülmüş olmakla birlikte, bu hedefe ulaşılamamıştır. 2000-2001 öğretim 

yılında orta öğretime devam edenlerin %66.3’ünün genel orta öğretime, 

%33.7’sinin ise meslekî ve teknik orta öğretime devam ettiği görülmektedir. 

Gerçekleştirilememesine rağmen uzun yıllardır meslekî ve teknik öğretime 

ilişkin plân hedeflerinin yüksek tutulması, bu hedeflere verilen önemi ve 

Türkiye’nin bu konudaki kararlılığını göstermesi bakımından olumlu 

görülmektedir (Ulusal Gözlemevi Ülke Raporu 2001). 

 

İş yaşamının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü  yetiştirmek, yaşam 

boyu eğitim yaklaşımı içinde kişileri başarılı bir hayat için gerekli olan bilgi, 

beceri ve davranışlarla donatmak amacına yöneliktir. 

 

Meslekî ve teknik eğitim, birey ile iş hayatı arasında bir köprü vazifesi 

görür. Bu iş birliğinde meslekî ve teknik eğitimin görevi, geçerli becerisi 

olmayan bireylere iş hayatının nitel ve nicel ihtiyaçlarına göre yeni beceriler 
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kazandırmaktadır. Meslekî ve teknik eğitim sistemi iyi çalışmadığı takdirde 

işsizlik artmaktadır. İstenilen nitelikte beceriler ve yetişmiş insan gücü 

bulunmadığı takdirde ekonomik gelişme hızı düşmektedir. Meslekî ve teknik 

eğitimin başarılı olabilmesi için hem genel eğitim hem de iş hayatı ile 

bütünleşmesi gerekmektedir. 

 

Meslekî ve teknik eğitim okulda, fabrikada, iş yerlerinde vb. yerlerde 

yapılabilmektedir. Meslekî ve teknik eğitim, nerede ve kime bağlı olarak 

yapılırsa yapılsın programlarının kabul edilecek orta eğitim standartlarını 

karşılaması gerekmektedir. Bunun için eğitim ve istihdam sektörlerinin devamlı 

olarak iş birliği yapması gerekmektedir. Eğitimde bireyin sosyal hareketliliğini 

sağlamak ve niteliğini artırmak için eğitim ve istihdam kesimleri, yapılacak 

eğitimin ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli standartlarda anlaşmalıdırlar. 

 

Ülke kaynaklarının amaca uygun biçimde kullanılabilmesi bakımından, 

her düzeydeki eğitim ve istihdam bağlantısının kurulmasına büyük önem 

verilmelidir. Bu çerçevede, ülkenin sektörel dağılım haritası hazırlanmalı, 

yöresel ve bölgesel eğitim endüstrisinin gereksinimleri ve nüfus hareketleri 

birlikte sağlanarak, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda programlara göre 

öğrenci büyüklükleri ortaya konulmalıdır (16. Mîlli Eğitim Şurası, Karar No: 

22). 

 

 1.1.1 Kalkınma Plânlarında Eğitim-İstihdam İlişkisi 

 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde eğitim hizmeti okula 

dönük kalmış ve okulların çevre ve iş hayatı ile ilişkileri sınırlı bir düzeyde 

gerçekleşmiştir. Plânlı dönemin birincisinde, meslekî ve teknik eğitim okullarını 

bitirenlerin sanayide iş hizmetleri bulamamaları ve buldukları işlerden tatmin 
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olmamaları, mezunların kazandıkları teorik bilgilerin iş hayatının gereklerine 

uygun olmaması, iş hayatına hazırlayıcı olanakların öğretim sırasında 

yaratılmamış olması öğrenimin sanayi ile ilişkilerinin kopuk olması yüzünden 

sanayideki gelişmelerin izlenemeyişi, işverenlerin bu elemanların yeterliliği 

konusunda güvensizlik göstermeleri, elemanların ücret, yetki ve 

sorumluluklarının tespit edilmiş olması gibi sorunlarla karşılaşılmıştır (Birinci 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1963-1967). 

 

İkinci Plânlı dönemde, toplumun insan gücü gereksinimlerine göre 

ağırlık verilmesi gereken alanlar yerine sosyal talebin de baskısıyla kapasite 

yaratılması kolay ve maliyeti düşük alanlar gelişmiş, bunun sonucunda bazı 

alanlarda insan gücü fazlası oluşurken ekonomik bakımdan bazı alanlarda insan 

gücü açığı ile karşılaşılmıştır. Bu dönemde nicelik sorununun yanında diğer bir 

sorun da eğitim sistemi ile iş piyasası arasında uyum sağlanamaması yüzünden 

yetiştirilen elemanların ekonomi ve kalkınmanın gereğine uygun olmamasıdır 

(İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1968-1972). 

 

Bu dönemde, meslekî ve teknik lisesi mezunlarının meslekleriyle ilgili 

dallarda çalışmalarını sağlamak ve okulların piyasa ile ilişkilerini geliştirmek 

üzere piyasa ve iş analizleri ile istihdam araştırması yapılarak eğitim 

programlarında gerekli olan bazı düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ilke olarak 

benimsenmiş, meslekî ve teknik eğitim yaygın olarak geliştirilmesi ve bu 

gelişme sağlanırken tüm meslekî eğitim faaliyetlerinde iş birliği sağlayacak, 

üretim sürecinin gereksinimlerine yönlendirecek bir “meslekî ve teknik yaygın  

eğitim kurumu” kurulması kararlaştırılmıştır (Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 

Plânı 1973-1977). 
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Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında meslekî ve teknik eğitime 

ağırlık kazandırılması temel ilkedir. Plânda orta öğretim sisteminin, fiziksel 

olanakları ve öğretmenlerin en verimli biçimde kullanılmasını gerçekleştirecek 

ve öğrencilerin üretim sürecine daha etkin olarak katılmalarını sağlayacak 

yüksek öğretim önündeki yığılmalara yol açan etmenlerden orta öğretim 

sisteminden kaynaklanan sorunların çözümleneceği bir kurumsal yapıya 

kavuşturulacağı belirtilmiştir (Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1979-1983). 

 

Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan orta kademe teknik iş 

gücünün yetiştirilmesine bu plânda büyük bir önem verilmiştir. Meslekî ve 

teknik eğitim veren okulların insan gücü gereksinimleri ile istihdam 

olanaklarına uyum sağlayacak duruma getirilmesi eğitim, bilgi ve becerilerin 

hayata dönük olmasının sağlaması, yüksek öğrenim önündeki yığılmanın 

önlenmesi, gereksinim duyulan insan gücünün yetiştirilmesi ve çalışma hayatına 

kısa yoldan atılmayı sağlamak için meslekî ve teknik okulların genel liselere 

tercih edilebilir duruma getirilmesi, üzerinde önemle durulan konulardır 

(Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1985-1989). 

  

Meslekî ve teknik eğitim kurumlarının eğitim-insan gücü ve istihdam 

ilişkileri çerçevesinde tarım, sanayi ve hizmet sektörleri gibi sektörlerle etkili iş 

birliği içinde olmaları sağlanacaktır. Aynı zamanda eğitim kalitesinin 

yükseltilmesi için eğitim programları ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma ile 

uyumlu bir şekilde geliştirilecek, bu okulların gelişen teknolojiyi izlemelerini 

sağlayacak tedbirler alınacaktır. 

 

 Böylece bölgesel olarak plânlama yapılıp sektörün ihtiyacına göre 

nitelikli insan gücü yetiştirilmesi sağlanabilir. İnsan gücü plânlaması bölgesel 

olarak yapılmalı, sektör ihtiyacı haritası oluşturulmalıdır. 
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İş ve hizmet alanlarının gereksinme duyduğu nitelik ve nicelikte 

öğrencinin meslekî ve teknik eğitim veren okullarda yetiştirilebilmesi, piyasa ve 

hizmet kuruluşları ile yakın iş birliği kurulmasına bağlıdır. Okul ve endüstri 

ilişkilerinin geliştirilmesi plânlı dönemde bir eğitim politikası olarak 

benimsenmiş ve hazırlanan bütün kalkınma plânlarında meslekî ve teknik 

eğitim sisteminin iş piyasası ve endüstri ile olan ilişkilerinin geliştirilmesi 

ilkesine yer verilmiştir (Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1990-1994). 

 

VII. Beş Yıllık Kalkınma Plânında eğitimin öncelikli sektör olacağı 

vurgulanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının meslekî ve teknik alanına 

yeterince yönelemeyişleri önemli bir sorun olarak göze çarpmaktadır. Bu durum 

kamunun eğitim maliyetini artırmakta ve eğitimin kalitesini olumsuz 

etkilemektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin imkânlarının yetersiz kalması 

eğitime kaynak payını sınırlandırmaktadır. Özellikle yaygın eğitimde istenilen 

ve hedeflenen kaliteye ulaşılamamıştır. Nüfusu az yerleşim birimlerindeki 

meslekî ve teknik eğitim nitelikli olarak yapılamamaktadır (Yedinci Beş Yıllık 

Kalkınma Plânı 1996-2000).  

 

 Kalkınma plânlarında da değinildiği gibi genç ve dinamik bir nüfus 

yapısına sahip olan Türkiye, insan kaynaklarının gelişmesine büyük önem 

vermektedir.  Bu konu ile ilgili temel politika ve stratejilere Sekizinci Beş Yıllık 

Kalkınma Plânında (2001-2005) yer verilmiştir. İnsan kaynaklarının 

geliştirilmesine ilişkin temel politika, yaşam boyu eğitim yaklaşımıyla eğitim 

fırsatlarının tabana yayılarak herkese ilgi, istek ve yeterlilikleri ölçüsünde ve 

doğrultusunda ileri eğitim fırsatlarının sunulması şeklinde özetlenebilir.  
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 Uluslar arası rekabet gücünün artırılmasında ileri teknolojinin 

üretilmesi, kullanımı geliştirilmesi öncelikli konular arasındadır. Bu bağlamda 

insan gücü potansiyelinin değerlendirilmesi ve niteliğinin artırılarak üretim 

sürecine katılımının sağlanması gerekmektedir. Eğitim sistemi, bu amaca 

hizmet edebilecek dinamik bir yapıya kavuşturulmalıdır. İhtiyaç duyulan insan 

gücünün yetiştirilmesi amacıyla orta ve yüksek öğretim kademelerinde örgün ve 

yaygın meslekî-teknik eğitime daha fazla önem verilmelidir. İnsan gücünün 

yetiştirilmesi ve verimliliğin yükseltilmesi amacıyla eğitime ayrılan kaynakların 

artırılması, özel sektör kaynaklarından da yararlanılması, bu kaynakların akılcı 

bir şekilde kullanılması önemlidir.  

 

Bu araştırmanın problemi, Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik 

Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı endüstri meslek liselerinin elektrik, 

elektronik, mobilya-dekorasyon ve tesviye alanlarında verilen eğitimin 

istihdama etkisi ve bu okullardan mezun olanların istihdam durumlarının ortaya 

çıkarılması ile mevcut sorunları giderici tedbirlerin  alınmasıdır. 

 

1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

 

 Araştırmanın temel amacı, endüstri meslek liselerinde verilen eğitim ve 

mezunlarının istihdam durumlarının değerlendirilmesi için, Erkek Teknik 

Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı endüstri meslek liselerinin elektrik, 

elektronik, mobilya-dekorasyon ve tesviye bölümlerinde verilen eğitimin genel 

bir değerlendirmesini yapmak ve bu bölümlerden 1999-2000 ve 2000-2001 

öğretim dönemlerinde mezun olanların mevcut durumlarını ortaya koymaktır.  

 

Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır. 
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1. Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı endüstri meslek 

liselerinin elektrik, elektronik, mobilya-dekorasyon ve tesviye bölümlerinde 

eğitim gören son sınıf öğrencilerinin, aldıkları eğitim hakkındaki görüş ve 

önerileri nelerdir? 

 

2. Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı endüstri meslek 

liselerinin elektrik, elektronik, mobilya-dekorasyon ve tesviye bölümlerinde 

görev yapan meslek dersleri öğretmenlerinin, verdikleri eğitim hakkındaki 

görüş ve önerileri nelerdir? 

 

3. Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı endüstri meslek 

liselerinin elektrik, elektronik, mobilya-dekorasyon ve tesviye bölümlerinden 

1999-2000 ve 2000-2001 öğretim dönemlerinde mezun olanların mevcut 

durumları nasıldır? 

 

1.3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

 

 Ülkemiz nüfusunun çoğunluğunu gençler oluşturmaktadır. Nüfusun 25-

65 yaş grubunun yüzde 82’si ilköğretim, yüzde 11’i orta öğretim, yüzde 6’sı ise 

yüksek öğretim seviyesinde eğitim-öğretim görmektedir. Türkiye’nin nüfusu, 

eğitim seviyesinin değişikliği yönünden OECD ülkeleri içerisinde Portekiz’den 

sonra ikinci sırada bulunmaktadır (ÇPL Uygulamasının Değerlendirilmesi 1995, 

s.12). 

 

 Ülkemizde kalkınmanın hızlandırılması ve rekabet gücünün 

artırılabilmesi için nüfusun, eğitim seviyesinin yükseltilmesi gerekmektedir. 

Okullaşma oranlarındaki artış, nüfusun eğitim düzeyinin istenilen seviyeye 

yükseltilmesi için yeterli değildir. Gelişmiş ülkelerde, “eğitimdeki gelişmeler” 
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kavramından nitelik gelişmesi anlaşılmaktadır. Türkiye’de eğitim kalitesini 

belirleyecek ulusal bir sistem henüz kurulabilmiş değildir. Eğitim yatırımlarının 

özelliği incelendiğinde niteliğin öne çıktığı gözlenmektedir (ÇPL 

Uygulamasının Değerlendirilmesi 1995, s.13). 

 

 21. yüzyıl, dünyanın globalleştiği bir çağ olacaktır. Bilim ve 

teknolojinin baş döndürücü gelişmesi, iletişimdeki hız, bunu kaçınılmaz hâle 

getirmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak çalışma  hayatının ihtiyaç duyduğu 

iş gücünün niteliklerinde büyük değişiklikler  ortaya çıkmaktadır. Avrupa 

Topluluğuna girmek için çalıştığımız şu günlerde teknolojik rekabet için mal ve 

hizmet üretiminde, kalite ve verimliliğin yükseltilmesi zorunludur. Bu da iş 

hayatının taleplerine göre yetiştirilmiş insan gücü ile mümkün olacaktır. 

 

 Bireylerin iş hayatının ihtiyaçlarına göre, ileriye yönelik plânlamayla 

eğitilmeleri, eğitildikleri mesleklerde istihdam edilmeleri, ülkemizin kalkınması 

açısından büyük yararlar sağlayacaktır. 

 

 Bireyi iş hayatına hazırlamada kullanılan meslekî eğitim programları, iş 

hayatının ihtiyaçlarına göre belirli aralıklarda kontrol edilmeli, bu sonuçlara 

göre gerekiyorsa düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemeler, sistemin 

etkinliğini koruyacak ve verimliliğini artıracaktır. 

 

 Erkek Teknik  Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı endüstri meslek 

liselerinin elektrik, elektronik, mobilya-dekorasyon ve tesviye alanlarından 

mezun olanlarının aldıkları eğitimin istihdamlarına etkisinin değerlendirilmesi 

amaçlanmaktadır. Araştırma bulguları sonucunda endüstri meslek liselerinde 

yapılan eğitimin iş hayatının beklentilerini karşılaması ve mezunlarımızın iş 

hayatına ne derece atılabildiklerini ortaya çıkarılacağından önemlidir. Ayrıca bu 
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araştırmanın, söz konusu okullarda verilmekte olan meslekî eğitimin, günümüz 

teknolojilerine uygunluğunu da ortaya çıkarması beklenmektedir. 

 

1.4 SAYILTILAR 

 

Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasında; 

 

1. Araştırma kapsamına alınan endüstri meslek liselerinin elektrik, 

elektronik, mobilya-dekorasyon ile tesviye bölümlerinde; eğitim veren meslek 

dersleri öğretmenleri, eğitim gören son sınıf öğrencileri ve bu bölümlerin 

mezunlarının örneklem gruplarını teşkil edeceği, 

 

2. Bilgi toplama aracı olarak kullanılan anketleri, elektrik, elektronik, 

mobilya-dekorasyon ve tesviye bölümlerinde, bölüm öğretmenleri ile üniversite 

öğretim elemanlarından oluşan uzman bir ekip tarafından kontrol edilerek 

geliştirildiği için geçerli olduğu, 

 

3. Anketlerin, örneklem grubuna uygulanmadan önce örneklem 

kapsamına giren küçük bir grupta pilot uygulama ile test edilerek gerekli 

düzeltmelerin yapıldığı için geçerli olduğu, 

 

4. Araştırmanın örneklem grubunu oluşturan katılımcıların evren 

grubunu temsil ettiği ve anketin güvenirliğinin yüksek olduğu, 

 

5. Anketi cevaplandıran katılımcıların tamamının, anketleri 

cevaplandırmada samimî ve gönüllü olduğu varsayılmaktadır. 
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1.5. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

 
Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı endüstri meslek 

liselerinin elektrik, elektronik, mobilya-dekorasyon ve tesviye alanlarından  

1999-2000 ve 2000-2001 yıllarında mezun olanların aldıkları eğitimin kendi 

alanlarındaki istihdamlarına etkisinin değerlendirildiği bu araştırmada, amaçlara 

ulaşabilmek için birtakım sınırlamalar yapılmıştır.  

 

 Araştırma, Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı endüstri 

meslek liselerinin elektrik, elektronik, mobilya-dekorasyon ve tesviye 

bölümlerinde; 

1. Eğitim veren meslek dersleri öğretmenleri, 

2. Son sınıflarında eğitim gören öğrencileri, 

3. 2000-2001 ve 2001-2002 öğretim yıllarında mezun olanları ile 

sınırlıdır. 

 

 1.6. TERİMLERİN TANIMI 

 

Koordinatör öğretmen : Meslekî Eğitim Kanunu gereğince işletmede 

beceri eğitimini koordine eden meslek dersleri öğretmeni. 

 

 Beceri eğitimi alan öğrenci : Meslekî Eğitim Kanunu gereğince okul 

ve işletmelerde beceri eğitimi alan öğrenci. 

 

 Mezunlar : Endüstri meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun 

olanlar. 

 



 14 
 

 

 Ara kademe insan gücü: Vasıfsız elemanlarla yöneticiler arasındaki 

çalışanlar. 

 

 

 1.7. KISALTMALAR 

 
 MEB: Milli Eğitim Bakanlığı 

 EARGED: Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi 

 ETÖ : Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü 

 EML : Endüstri Meslek Lisesi/Liseleri 

 Örn.  : Örneklem Sayıları 

 Uyg. : Uygulanan Sayılar 
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BÖLÜM – II 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 

 Bu bölümde amacına yönelik olarak araştırmanın; modeli, evren ve 

örneklemi, veri toplama teknikleri ile veri çözümleme yöntemleri 

açıklanmaktadır. 

 

2.1. ARAŞTIRMANIN MODELİ 

 
Araştırma için, Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik  Öğretim Genel 

Müdürlüğüne bağlı Endüstri Meslek Liselerinin elektrik, elektronik, mobilya-

dekorasyon ile tesviye bölümlerinde verilen eğitim ve bu bölümlerden mezun 

olanların istihdamı ile ilgili yazılı kaynaklar taranmıştır. Bu yönüyle araştırma, 

belgesel tarama türünden bir çalışmadır. Diğer taraftan elektrik, elektronik, 

mobilya-dekorasyon ile tesviye bölümlerinden mezun olanların istihdamında ki 

etkinliği konusunda görüşleri ortaya koymak amacıyla üç ayrı grup için anket 

formu hazırlanacaktır.  

 

Araştırma ile; 

 

1. 1999-2000 ile 2000-2001 öğretim yıllarında Erkek Teknik Öğretim 

Genel Müdürlüğüne bağlı endüstri meslek liselerinin elektrik, elektronik, 

mobilya-dekorasyon ile tesviye bölümlerinden mezun olanlar, 

 

2. 2003-2004 öğretim yıllarında Erkek Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğüne bağlı Endüstri meslek liselerinin elektrik, elektronik, mobilya-

dekorasyon ile tesviye bölümlerinde görev yapan meslek dersleri 
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öğretmenlerinin verdiği eğitim ve eğitim ortamlarının bu bölüm mezunların 

istihdamlarına katkısı konusundaki görüş ve önerileri, 

 

 3. 2003-2004 öğretim yıllarında Erkek Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğüne bağlı Endüstri meslek liselerinin elektrik, elektronik, mobilya-

dekorasyon ile tesviye bölümlerinde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin 

aldıkları eğitim ile işletmelerdeki beceri eğitimi hakkında ki görüş ve önerileri 

alınacaktır.   

 

Söz konusu grupların görüş ve önerileri doğrultusunda araştırma raporu 

hazırlanacaktır. Araştırma bu yönüyle betimsel nitelik taşımaktadır. 

 

2.2. EVREN VE ÖRNEKLEM 

 
 2.2.1.Evren 
 

Araştırma, 3 ayrı bağımsız evrenden oluşmakta ve bu evrenlerden 

alınmış 3 bağımsız örneklem içermektedir. 

 

Elektrik, elektronik, mobilya-dekorasyon ile tesviye meslek alanı 

eğitiminin değerlendirilebilmesi amacıyla araştırma kapsamına; 

 

Endüstri meslek liselerinde dört meslek alanında eğitim verilen, 

• 2003-2004 öğretim yılında son sınıflarında öğrenim gören öğrenciler,  

• Görev yapan meslek dersleri öğretmenleri, 

• Bu okullardan 1999-2000 ile 2000-2001 öğretim yıllarında mezun 

olanlar alınmıştır. 
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Araştırmanın birinci evrenini, 2003-2004 eğitim-öğretim yılında 

Türkiye genelinde Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 788 

endüstri meslek lisesinde 390 elektrik, 223 elektronik, 282 mobilya-dekorasyon 

ile 287 tesviye bölümlerinde görev yapan toplam 7961 meslek dersi öğretmeni 

oluşturmaktadır. İkinci evreni ise bu okulların anılan bölümlerinden 1999-2000 

ile 2000-2001 öğretim yıllarında öğrenimini tamamlamış 76938 mezun 

oluşturmaktadır. 2003-2004 öğretim yılında kapsama alınan dört bölümün son 

sınıfında öğrenim gören 43597 öğrenci de araştırmanın üçüncü evrenini 

oluşturmaktadır.  

 

2.2.2 Örneklem 

 

Örneklem okulların belirlenmesinde anılan dört bölümü bünyesinde 

bulunduran endüstri meslek liselerinin seçilmesine özen gösterilmiştir. Bu 

çerçevede ülkemizi temsilen yedi bölgeden 14 ilde 14 okul seçkisiz yöntemle 

belirlenerek seçilen okullarda anılan dört bölümde görev yapan öğretmenlerin 

sayıca dağılımı dikkate alınarak tabakalı örnekleme metodu yardımıyla 

örneklem dağılımı oluşturulmuştur. 

 

ETÖ Gen Md’ne bağlı 14 endüstri meslek lisesinde görevli  400 meslek 

dersleri öğretmeni araştırmanın birinci örneklemini oluşturmaktadır. 

Bölümlerine göre öğretmenlerin örneklem dağılımına ilişkin hesaplamalar ve 

örneklem dağılım çizelgesi aşağıdaki gibidir. 

 

N   : ETÖ  Genel Müdürlüğü’ne bağlı EML ‘lerde  görev yapan toplam meslek 

dersleri öğretmen sayısı =  7 961 

Nh  :  Bölümlere göre öğretmen sayıları (h= 1,2,3,4) 
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Wh:  Bölümlere göre öğretmen sayılarının toplam öğretmen sayısına oranları 

(h= 1,2,3,4) 

n   : Tahminî örneklem öğretmen sayısı = 400 

nh  :  Bölümlere  göre araştırma kapsamına alınan öğretmen sayıları (h= 1,2,3,4) 

nh ( h. bölümü öğretmen örneklem sayısı ) = Wh * n 

 

Bölüm Öğretmen  Wh nh 

Elektrik 3 141 0.40 160 

Elektronik 1 240 0.16 64 

Mobilya-Dekorasyon 1 077 0.13 52 

Tesviye 2 503 0.31 124 

Toplam 7 961 1.00 400* 
      *n= n1+n2+n3+n4 = 400 

 

Araştırmanın ikinci örneklemini ise araştırma kapsamına alınan 14 

okuldan  1999-2000 ile 2000-2001 öğretim yıllarında  mezun olan ve tabakalı 

örnekleme metoduyla belirlenen 1000 kişi oluşturmaktadır. Hazırlanacak bilgi 

toplama formları okullardan alınan mezunlara ait adres güncelleştirme formu 

aracılığı ulaşılacaktır. 

 

N   : ETÖ  Genel Müdürlüğü’ne bağlı EML ‘lerden toplam mezun olan sayısı = 

76 938 

Nh  :  Bölümlere göre mezun sayıları (h= 1,2,3,4) 

Wh:  Bölümlere göre mezun sayılarının toplam mezun sayısına oranları (h= 

1,2,3,4) 

n   : Tahminî örneklem mezun sayısı = 1000 

nh  :  Bölümlere  göre araştırma kapsamına alınan mezun sayıları (h= 1,2,3,4) 

 nh ( h. bölümü mezun örneklem sayısı ) = Wh * n 
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Bölüm 
1999-2000 

   Mez. S. 
2000-2001 

Mez. S. 
Mezun 

Toplamı Nh
Wh nh 

Elektrik 16 496 16 867 33 363 0.44 440 
Elektronik 7 400 8 013 15 413 0.20 200 
Mobilya-Dekorasyon 4 854 4 753 9 607 0.12 120 
Tesviye 9 692 8 863 18 555 0.24 240 
Toplam 38 442 38 496 76 938 1.00 1 000* 

    *n= n1+n2+n3+n4 = 1 000 

 

Araştırmanın üçüncü  örneklemini ise araştırma kapsamına alınan 14 

okulda  2003-2004 öğretim yılında dört meslek dalında eğitim gören ve tabakalı 

örnekleme metoduyla belirlenen 1000 öğrenci oluşturmaktadır.  Bu örneklemin 

belirlenmesine ilişkin   hesaplamalar aşağıda verilmiştir. 

 

N   : ETÖ  Genel Müdürlüğü’ne bağlı EML ‘lerin anılan bölümlerinde  öğrenim 

gören  toplam Öğrenci sayısı =  76 938 

Nh  :  Bölümlere göre öğrenci sayıları (h= 1,2,3,4) 

Wh:  Bölümlere göre öğrenci sayılarının toplam öğrenci sayısına oranları (h= 

1,2,3,4) 

n   : Tahminî örneklem öğrenci sayısı = 1 000 

nh  :  Bölümlere  göre araştırma kapsamına alınan öğrenci sayıları (h= 1,2,3,4) 

nh ( h. bölümü son sınıf öğrenci örneklem sayısı ) = Wh * n 

 

Bölüm Son Sınıf Öğr. S. (Nh) Wh nh 

Elektrik 18 547 0.43 430 

Elektronik 8 833 0.20 200 

Mobilya-Dekorasyon 6 360 0.15 150 

Tesviye 9 857 0.22 220 

Toplam 43 597 1.00 1 000* 
   *n= n1+n2+n3+n4 = 1 000 
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Öğretmen, Mezun ve öğrencilere ilişkin örneklemin illere ve okullara 

göre dağılımı tablo 2.1 deki gibidir. 

 

Tablo 2.1 

Endüstri Meslek Liselerinde Verilen Eğitim ve Mezunlarının İstihdam 

Durumlarının Değerlendirilmesi Araştırması Örneklem Dağılım Tablosu 

GRUPLAR 

MEZUN ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN 

B
Ö

L
G

E
 

İL
 OKUL BÖLÜM 

Ç.Evr Örn. Ç.Evr Örn. Ç.Evr Örn. 

Elektrik 308 60 170 60 20 17 
Elektronik 148 20 81 20 8 5 
Mob.- Dek. 135 20 72 20 8 4 
Tesviye 242 40 171 40 24 20 İs

ta
nb

ul
 

K
ar

ta
l 

Ş.
Ö
ğr

et
m

en
 

H
.A

rm
ağ

an
  

Toplam 833 140 494 140 60 46 
Elektrik 130 30 64 30 13 10 
Elektronik 110 15 53 20 7 5 
Mob.- Dek. 68 10 24 10 4 4 
Tesviye 202 25 118 25 24 20 B

ur
sa

 

A
ta

tü
rk

 
EM

L.
 

Toplam 510 80 259 85 48 39 

M
ar

m
ar

a 

Bölge Toplamı 1 343 220 753 225 108 85 
Elektrik 199 30 87 30 16 14 
Elektronik 137 10 44 10 12 5 
Mob.- Dek. 121 15 63 20 9 4 
Tesviye 167 20 67 20 7 5 İz

m
ir 

A
ta

tü
rk

 
EM

L.
 

Toplam 624 75 261 80 44 28 
Elektrik 126 30 65 30 11 8 
Elektronik 34 10 28 10 6 4 
Mob.-Dek. 103 10 50 10 8 4 
Tesviye 70 20 40 10 13 10 D

en
iz

li 
Ş.

Ö
ğr

et
m

en
 

Y
.B

at
ur

 
EM

L.
 

Toplam 333 70 183 60 38 26 

Eg
e 

Bölge Toplamı 957 145 444 140 82 54 
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Elektrik 120 45 120 60 22 20 
Elektronik 180 25 124 20 20 10 
Mob- Dek. 62 10 65 10 10 5 
Tesviye 95 20 58 20 14 10 A

da
na

 

K
ire

m
ith

an
e 

EM
L.

 

Toplam 457 100 367 110 66 45 
Elektrik 216 30 87 30 15 14 
Elektronik 95 10 45 20 9 5 
Mob- Dek. 61 10 18 10 4 4 
Tesviye 153 20 30 10 12 10 A

nt
al

ya
 

A
nt

al
ya

 
EM

L.
 

Toplam 525 70 180 70 40 33 

A
kd

en
iz

 

Bölge Toplamı 982 170 547 180 106 78 
Elektrik 184 30 81 30 9 7 
Elektronik 122 15 54 20 10 5 
Mob - Dek. 93 10 37 10 8 4 
Tesviye 135 15 37 10 11 7 A

nk
ar

a 

İs
ki

tle
r 

EM
L.

 

Toplam 534 70 209 70 38 23 
Elektrik 123 25 77 30 9 7 
Elektronik 89 10 26 10 14 5 
Mob.- Dek. 67 10 23 10 5 4 
Tesviye 104 20 80 20 19 15 K

ay
se

ri 
K

ay
se

ri 
M

er
ke

z 
EM

L.
 

Toplam 383 65 206 70 47 31 

İç
an

ad
ol

u 

Bölge Toplamı 917 135 415 140 85 54 
Elektrik 123 30 68 30 8 6 
Elektronik 45 10 44 10 5 5 
Mob. -Dek. 44 10 16 10 5 4 
Tesviye 67 10 10 10 6 5 Tr

ab
zo

n 

Tr
ab

zo
n 

EM
L.

 

Toplam 279 60 138 60 24 20 
Elektrik 180 35 84 40 10 8 
Elektronik 144 25 64 20 14 5 
Mob.- Dek. 47 10 46 10 3 3 
Tesviye 119 30 112 30 14 10 Zo

ng
ul

da
k 

Zo
ng

ul
da

k 
Er

eğ
li 

EM
L.

 

Toplam 490 100 306 100 41 26 

K
ar

ad
en

iz
 

Bölge Toplamı 769 160 444 160 65 46 
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Elektrik 82 20 44 20 33 30 
Elektronik 50 10 26 10 6 5 
Mob.- Dek. 34 10 22 10 12 5 
Tesviye 28 10 11 10 6 5 Şa

nl
ı U

rf
a 

Şa
nl
ı U

rf
a 

EM
L.

 

Toplam 194 50 103 50 57 45 
Elektrik 84 20 29 10 11 9 
Elektronik 50 10 20 10 1 1 
Mob.- Dek. 17 5 0 0 2 2 
Tesviye 24 5 7 5 2 2 M

ar
di

n 

M
ar

di
n 

EM
L.

 

Toplam 175 40 56 25 16 14 

G
ün

ey
do
ğu

 A
na

do
lu

 

Bölge Toplamı 369 90 159 75 73 59 
Elektrik 92 10 22 10 4 4 
Elektronik 42 10 18 10 1 1 
Mob.-Dek. 22 10 16 10 2 2 
Tesviye 27 10 17 10 3 3 

M
uş

 

M
uş

 E
M

L.
 

Toplam 183 40 73 40 10 10 
Elektrik 112 20 50 20 6 5 
Elektronik 62 10 39 10 4 4 
Mob.- Dek. 25 10 20 10 3 3 
Tesviye 17 0 0 0 2 2 

V
an

 

V
an

 E
M

L.
 

Toplam 216 40 109 40 15 14 

D
oğ

u 
A

na
do

lu
 

Bölge Toplamı 399 80 182 80 25 24 
GENEL TOPLAM 5 736 1 000 2 914 1 000 544 400 

 

2.3.VERİ TOPLAMA VE İSTATİSTİK TEKNİKLERİ 

 
 Türkiye genelinde bulunan  Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne 

bağlı endüstri meslek liseleri elektrik, elektronik, mobilya-dekorasyon ile 

tesviye bölümlerinde verilen eğitimin etkililiğini ve mezunlarının istihdamları 

ile ilgili mevcut durumlarını ortaya koymak amacıyla; 2003-2004 öğretim 

yılında anılan okulların son sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin, meslek 

dersi öğretmenlerinin ve adı geçen okulların 1999-2000 ile 2000-2001 öğretim 

yıllarında mezun olanlarının görüşleri alınmıştır. Elektrik, elektronik, mobilya-

dekorasyon ile tesviye meslek alanlarına ilişkin verilerin oluşturulması için 
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endüstri meslek liselerinin geçmişten günümüze kadar geçirdiği aşamalar, 

eğitim şûralarında yapılan görüşmeler ve alınan kararlar, kalkınma plânları, 

hükümet programları, ilgili araştırmalar, kanunlar, yönetmelikler ve diğer 

dokümanlar araştırma amaçları çerçevesinde gözden geçirilmiştir. Ayrıca 

araştırmanın diğer boyutunu oluşturan  anılan bölüm mezunlarının istihdamı 

için özellikle alanda ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücünün mevcut durumu ve 

bu insan gücünün niteliklerini belirlemeye yardımcı olacak derlenmiş bilgi ve 

değerlendirmelere ulaşılmaya çalışılmıştır. 

 

 Araştırmanın ikinci veri kaynağını anketlerle toplanan veriler 

oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı çerçevesinde hazırlanan üç grup anket 

formu (FORM-1,2,3) araştırmacı ve uygulayıcılardan oluşan bir uzmanlar 

grubunun incelemesine sunulmuştur. Uzmanlarca yapılan değerlendirmeler ve 

öneriler dikkate alınarak, üzerinde gerekli düzeltmeler yapılarak geliştirilen 

anketler pilot bir çalışmayla denenerek son şekli verilmiştir. 

 

 Örneklem kapsamına alınan okulların 2003-2004 öğretim yılında anılan 

bölümlerin son sınıflarında okuyan öğrencilere Form –1 anketi, meslek dersleri 

öğretmenlerine Form-2 anketi, bu okullardan 1999-2000 ile 2000-2001 öğretim 

yıllarında mezun olanlara ise Form-3 anketi uygulanmıştır. 

 

 Anket uygulama esasları, Anket Uygulama Yönergesi  ile belirlenmiştir. 

Anketlerin uygulanmasında uzmanlar ve okul yöneticileriyle iş birliği 

yapılmıştır. 

 

 Geri dönen anketler geçerlilik ve doğruluk yönünden incelenerek, 

yönergeye uygun cevaplandırılmayan anketler değerlendirme kapsamı dışında 
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bırakılmıştır. Geri dönen anketlerin geçerlilik yönünde, uygulanan anketlere 

oranına ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.  

 

Tablo 2.2 

EML’de Verilen Eğitim ve Mezunlarının İstihdam Durumlarının 

Değerlendirilmesi Araştırması Geri Dönen Anket Tablosu 

GRUPLAR 

MEZUN ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN 

B
Ö

L
G

E
 

İL
 

OKUL BÖLÜM 

Örn Uyg Örn Uyg Örn Uyg 

Elektrik 60 12 60 62 17 17 
Elektronik 20 25 20 22 5 6 
Mob.- Dek. 20 21 20 21 4 5 
Tesviye 40 56 40 39 20 20 İs

ta
nb

ul
 

K
ar

ta
l 

Ş.
Ö
ğr

et
m

en
 

H
.A

rm
ağ

an
 

EM
L.

 

Toplam 140 114 140 144 46 48 
Elektrik 30 36 30 28 10 11 
Elektronik 15 9 20 18 5 5 
Mob.- Dek. 10 14 10 11 4 3 
Tesviye 25 20 25 25 20 16 B

ur
sa

 

A
ta

tü
rk

 
EM

L.
 

Toplam 80 79 85 82 39 35 

M
ar

m
ar

a 

Bölge Toplamı 220 193 225 226 85 83 
Elektrik 30 30 30 30 14 14 
Elektronik 10 10 10 10 5 5 
Mob. -Dek. 15 16 20 20 4 4 
Tesviye 20 17 20 21 5 5 İz

m
ir 

A
ta

tü
rk

 
EM

L.
 

Toplam 75 73 80 81 28 28 
Elektrik 30 30 30 31 8 9 
Elektronik 10 11 10 10 4 4 
Mob.- Dek. 10 15 10 11 4 4 
Tesviye 20 22 10 11 10 13 D

en
iz

li 

Ş.
Ö
ğr

et
m

en
 

Y
.B

at
ur

 
EM

L.
 

Toplam 70 78 60 63 26 30 

Eg
e 

Bölge Toplamı 145 151 140 144 54 58 
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Elektrik 45 35 60 53 20 12 
Elektronik 25 28 20 22 10 9 
Mob.-Dek. 10 20 10 10 5 5 
Tesviye 20 22 20 19 10 5 A

da
na

 

K
ire

m
ith

an
e 

EM
L.

 

Toplam 100 105 110 104 45 31 
Elektrik 30 23 30 30 14 14 
Elektronik 10 15 20 19 5 5 
Mob.- Dek. 10 11 10 10 4 4 
Tesviye 20 21 10 10 10 10 A

nt
al

ya
 

Antalya 
EML. 

Toplam 70 70 70 69 33 33 

A
kd

en
iz

 

Bölge Toplamı 170 175 180 173 78 64 
Elektrik 30 32 30 29 7 7 
Elektronik 15 19 20 16 5 5 
Mob.- Dek. 10 10 10 10 4 4 
Tesviye 15 15 10 15 7 7 A

nk
ar

a 

İskitler 
EML. 

Toplam 70 76 70 70 23 23 
Elektrik 25 24 30 29 7 8 
Elektronik 10 10 10 10 5 6 
Mob.- Dek. 10 10 10 9 4 4 
Tesviye 20 20 20 21 15 17 K

ay
se

ri Kayseri 
Merkez 
EML. 

Toplam 65 64 70 69 31 35 

İç
an

ad
ol

u 

Bölge Toplamı 135 140 140 139 54 58 
Elektrik 30 34 30 27 6 6 
Elektronik 10 10 10 13 5 5 
Mob.- Dek. 10 7 10 13 4 4 
Tesviye 10 9 10 11 5 5 Tr

ab
zo

n 

Tr
ab

zo
n 

EM
L.

 

Toplam 60 60 60 64 20 20 
Elektrik 35 25 40 40 8 8 
Elektronik 25 13 20 20 5 5 
Mob.- Dek. 10 11 10 10 3 3 
Tesviye 30 29 30 30 10 10 Zo

ng
ul

da
k 

Zo
ng

ul
da

k 
Er

eğ
li 

EM
L.

 

Toplam 100 78 100 100 26 26 

K
ar

ad
en

iz
 

Bölge Toplamı 160 138 160 164 46 46 
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Elektrik 20 22 20 19 30 7 
Elektronik 10 11 10 10 5 1 
Mob.-Dek. 10 10 10 10 5 5 
Tesviye 10 10 10 9 5 6 Şa

nl
ı U

rf
a 

Şa
nl
ı U

rf
a 

EM
L.

 

Toplam 50 53 50 48 45 19 
Elektrik 20 19 10 10 9 6 
Elektronik 10 11 10 9 1 2 

5 1 0 - 2 1 
Tesviye 5 8 5 5 2 2 M

ar
di

n 

M
ar

di
n 

EM
L.

 

Toplam 40 39 25 24 14 11 

G
ün

ey
do
ğu

 A
na

do
lu

 

Bölge Toplamı 90 92 75 72 59 30 
Elektrik 10 1 10 13 4 3 
Elektronik 10 9 10 11 1 2 
Mob.- Dek. 10 10 10 10 2 2 
Tesviye 10 12 10 9 3 3 

M
uş

 

Muş EML. 

Toplam 40 32 40 43 10 10 
Elektrik 20 18 20 20 5 5 
Elektronik 10 12 10 10 4 4 
Mob.- Dek. 10 10 10 10 3 2 
Tesviye 0 1 0 - 2 2 

V
an

 

Van EML. 

Toplam 40 41 40 40 14 13 

D
oğ

u 
A

na
do

lu
 

Bölge Toplamı 80 73 80 83 24 23 
GENEL TOPLAM 1000 962 1000 1001 400 362 

 

Geçerli kabul edilen anketlere verilen cevaplar, bilgisayar ortamında 

SPSS programı ile çözümlenmiştir. Anketlerde ki açık uçlu sorulara verilen 

cevapların çözümlenmesinde, tekrarlanan görüş ve değerlendirmelerin 

frekansları hesaplanmış, tablolaştırılıp yorumlanmış ve araştırmanın amaçları 

doğrultusunda araştırma raporuna dönüştürülmüştür.  

 

Kullanılan İstatistik Teknikleri 
 
 Araştırma kapsamına alınan gruplara, uygulanan anketler sonucu elde 

edilen veriler, frekans ve yüzdeler şeklinde hesaplanarak tablolarda 
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gösterilmiştir. Anketlerde, gruplara ortak sorulan sorulara verilen cevaplar 

arasındaki ilişkileri gösterebilmek için çapraz tablolar hazırlanmıştır. FORM-

1,2,3 anketlerinde bazı soruların cevaplandırılmasında ve değerlendirilmesinde, 

beş ile bir arasında değişen beşli likert ölçeği kullanılmıştır. Anketlerde boş ve 

geçersiz olan cevaplar dikkate alınmamıştır. Beşli ölçeğin kullanıldığı anket 

sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması ve standart sapması 

hesaplanmış, çoklu gruplar arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Kay-kare 

metodu kullanılmıştır. Gruplara ortak sorulan sorularda grupların aritmetik 

ortalamaları arasındaki farkın test edilmesi için ikili gruplarda t-testi, üçlü veya 

daha fazla katılımlı gruplarda ise Tek Yönlü Varyans Analizi (F-testi) 

kullanılmıştır. Ortalamalar arasında 0.05 düzeyinde anlamlı fark bulunan 

grupların belirlenmesinde ise Scheffie testinden yararlanılmıştır. 
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BÖLÜM –III 

BULGULAR VE YORUMLAR 

 
3.1.ÖĞRENCİLERE AİT KİŞİSEL BİLGİLER GÖRÜŞLER 

 
3.1.1.Öğrencilerin Cinsiyetleri 

 
 Tablo 3.1’de endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin 

cinsiyetlerine göre dağılımına yer verilmektedir.  

 

Tablo 3.1 

Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

CİNSİYET f % 

Kız 19 1,9 
Erkek 985 98,1 
Toplam 1004 100,0 

  

 Tablo 3.1 incelendiğinde anketi cevaplandıran 1004 öğrencinin            

% 98.1’inin erkek öğrencilerden, % 1.9’unun ise kız öğrencilerden oluştuğu 

görülmektedir. Endüstri meslek lisesi öğrencilerinin büyük çoğunluğunu erkek 

öğrenciler oluşturdukları anlaşılmaktadır.  

 

3.1.2.Öğrencilerin Öğrenim Gördüğü Bölümler 

 
 Tablo 3.2’de endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin öğrenim 

gördüğü bölümlere göre dağılımı görülmektedir.  
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Tablo 3.2. 

Öğrencilerin Öğrenim Gördüğü Bölümlere Göre Dağılımı 

Bölümler f % 

Elektrik 421 42,0
Elektronik 200 20,0
Mobilya ve dekorasyon 155 15,5
Tesviye 225 22,5
Toplam 1001 100,0

  

Tablo 3.2’ye bakıldığında soruyu cevaplandıran 1001 son sınıf 

öğrencisinin % 42.0’ı  elektrik bölümü, % 22.5’i tesviye bölümü, % 20.0’ı 

elektronik bölümü,  % 15.5’i mobilya ve dekorasyon bölümü öğrencilerinden 

oluştuğu anlaşılmaktadır. 

 
3.1.3.İller 

Tablo 3.3 

Öğrencilerin İllere Göre Dağılımı 

İller f % 
Adana 104 10,4
Ankara 70 7,0
Antalya 70 7,0
Bursa 83 8,3
Denizli 63 6,3
İstanbul 144 14,3
İzmir 81 8,1
Kayseri 69 6,8
Mardin 24 2,4
Muş 43 4,3
Trabzon 64 6,3
Şanlı Urfa 49 4,8
Van 40 4,0
Zonguldak 100 10,0
Toplam 1004 100,0
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 Tablo 3.3’te endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin illere göre 

dağılımı görülmektedir. 

 

 Tablo 3.3. incelendiğinde öğrencilerin % 14.3’ünün İstanbul,               

% 10.4’ünün Adana, % 10.0’ının Zonguldak,  % 8.3’ünün Bursa, % 8.1’inin 

İzmir, % 7.0’ının Ankara, % 7.0’ının Antalya, %6.8’inin Kayseri, % 6.3’ünün 

Denizli, % 6.3’ünün Trabzon olarak dağıldığı anlaşılmaktadır. 

 

3.1.4.Öğrencilerin Okulları Hakkında Önceden Bilgi Sahibi 

Olmaları 

 
Tablo 3.4 incelendiğinde endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin, 

okullarına kayıt yaptırmadan önce okulları hakkında ne derecede bilgi sahibi 

oldukları sorusuna; % 43.7’si yeteri kadar bilgi sahibi olduklarını, % 36.6’sı az 

bilgi sahibi olduğunu, % 12.9’u hiç bilgi sahibi olmadıklarını,  % 6.8’inin ise 

çok bilgi sahibi olduklarını belirtmektedirler. 

 

Tablo 3.4 

Öğrencilerin Kayıt Yaptırmadan Önce  

Okulları Hakkında Bilgi Sahibi Olma Dereceleri 

Katılım Düzeyi f % 

Çok 68 6,8
Yeteri Kadar 435 43,7
Az 365 36,6
Hiç 128 12,9
Toplam 996 100,0

 

Son sınıf öğrencilerinin yaklaşık yarısı okullarına kayıt yaptırmadan 

önce okulları hakkında bilgi sahibiyken, diğer yarısı ise bilgi sahibi değildirler. 
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3.1.5.Öğrencilerin Okul Seçiminde Etkili Olanlar 

 
Tablo 3.5’te endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerine okullarını 

tercih etmelerinde en çok kimlerin etkili olduğu sorusuna; % 46.7’si kendisinin 

en çok etkili olduğu, % 38.3’ü aile büyüklerinin en çok etkili olduğu, % 7.1’i bu 

okul mezunlarının en çok etkili olduğu, % 5.5’i arkadaşlarının en çok etkili 

olduğu, % 2.4’ü ise öğretmenlerinin en çok etkili  olduğu cevapları alınmıştır. 

 
Tablo 3.5 

Öğrencilerin Okullarını Tercihlerinde En Çok Etkili Olanlar 

Öğrenci Görüşleri f % 

Kendim 464 46,7
Aile büyüklerim 381 38,3
Öğretmenlerim 24 2,4
Arkadaşlarım 55 5,5
Bu okul mezunları 71 7,1
Toplam 994 100,0

 

Endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin okullarını tercihte 

ağırlıklı olarak kendileri ve aile büyüklerinin etkili olduğu anlaşılmaktadır. 

 

3.1.6.Öğrencilerin Okullarını Tercih Etmelerinde En Önemli 

Sebepler 

 
Tablo 3.6’da endüstri meslek lisesini ve bölümünü tercih etmelerinde en 

önemli sebebin ne olduğuna ilişkin soruya son sınıf öğrencilerinin; % 60.4’ü bu 

sektörde kolay iş bulacağını düşündüğünden, % 12.2’si mesleği sevdiğinden, 

ilgi ve yeteneği olduğundan, % 12.1’i ailesinin bu sektörde çalıştığından,         

% 9.5’i ise bu sektörde tatminkâr ücret alacağına inandığından dolayı tercih 

ettiklerini belirtmektedirler.  
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Endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin yarısından fazlasının 

branşlarında daha kolay iş bulabileceğine inandığından okullarını ve 

bölümlerini tercih ettikleri anlaşılmaktadır. 

 
Tablo 3.6 

Öğrencilerin Okullarını ve Bölümlerini Tercih Etmelerinde 

En Önemli Sebepleri 

Öğrenci Görüşleri f % 

Ailem bu sektörde çalışıyor. 117 12,1 
Bu sektörde kolay iş bulacağımı düşünüyorum. 584 60,4 
Bu sektörde tatminkâr ücret alacağıma inanıyorum. 92 9,5 
Mesleği sevdiğimden, ilgi ve yeteneğim olduğundan 118 12,2 
Meslek sahibi olmak için 23 2,4 
Puanım bu bölüme yettiğinden, boş kontenjandan 25 2,6 
Aynı branşta yüksek öğretime devam etmek istiyorum. 8 0,8 
Toplam 967 100,0 

 

3.1.7.Öğrencilerin Okullarını Tavsiye Etmeleri  

 
 Tablo 3.7’de endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin okullarını 

başkalarına tavsiye etme durumuna yer verilmektedir. 

Tablo 3.7 

Öğrencilerin Okullarını Tavsiye Etme Durumu 

Öğrenci Görüşleri f % 

Evet tavsiye ediyorum. 685 69,2
Hayır tavsiye etmiyorum. 306 30,8
Toplam 991 100,0
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Tablo 3.7 incelendiğinde, son sınıf öğrencilerinin % 69.2’si okullarını 

başkalarına tavsiye etmekte, % 30.8’i okullarını başkalarına tavsiye 

etmemektedir. 

 

Endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun okullarını 

başkalarına tavsiye ettikleri görülmektedir. Başka bir deyişle öğrencilerin 

okullarından memnun olduğu söylenebilir. 

 

3.1.8.Öğrencilerin Okullarını Tavsiye Etmeme Nedenleri 

 
Tablo 3.8’de okullarını başkalarına tavsiye etmeyen 306 son sınıf 

öğrencisinin tavsiye etmeme nedenlerine yer verilmektedir. 

 
 

Tablo 3.8 

Okullarını Başkalarına Tavsiye Etmeyen Öğrencilerin  

En Önemli Nedenleri 

Öğrenci Görüşleri f % 

Eğitim programlarının yetersizliği 112 36,8 
Mezunların iş bulamamaları  96 31,3 
Okulun imkânlarının yetersizliği, sosyal aktivitelerin az 
olması 44 14,4 

Araç gereçlerin yetersizliği 27 8,8 
Üniversiteye girişte farklı katsayı uygulaması 16 5,2 
Ders yükünün çok olması 11 3,5 
Toplam 306 100,0 

 

Tablo 3.8 incelendiğinde öğrencilerin % 36.8’i eğitim programlarını 

yetersiz gördüğünden, % 31.3’ü mezunlarının iş bulamamasından, % 14.4’ü 

okulun imkânlarının yetersizliğinden ve sosyal aktivitelerinin azlığından,         

% 8.8’i okulun araç ve gereçlerinin yetersizliğinden, % 5.2’si üniversiteye 
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girişte farklı katsayı uygulamasından, % 3.5’i ise okuldaki ders yükünün çok 

olmasından dolayı endüstri meslek lisesini başkalarına tavsiye etmedikleri 

anlaşılmaktadır. 

 
3.1.9.Öğrencilerin Meslek Yüksek Okullarına Sınavsız Geçişleri 
 

Tablo 3.9’da endüstri meslek lisesi öğrencilerinin meslek yüksek 

okullarına sınavsız geçişten yararlanmayı düşünüp düşünmediklerine ilişkin 

soruya;  öğrencilerin % 85.9’u yararlanmayı düşündüğünü, % 14.1’i ise 

yararlanmayı düşünmediğini belirtmektedirler. 

 

Tablo 3.9 

Öğrencilerin Meslek Yüksek Okullarına  

Sınavsız Geçişten Yararlanmak İstemeleri 

Öğrenci Görüşleri f % 

Evet yararlanmak istiyorum. 851 85,9 
Hayır yararlanmak istemiyorum. 140 14,1 
Toplam 991 100,0 

 

Endüstri meslek lisesi öğrencilerinin büyük çoğunluğu meslek yüksek 

okullarına sınavsız geçişten yararlanmak istedikleri anlaşılmaktadır. 

 

3.1.10.Öğrencilerin Dört Yıllık Bir Yüksek Öğretim Kurumuna 

Geçişleri 

 
Tablo 3.10’da endüstri meslek lisesi öğrencilerinin dört yıllık bir 

yüksek öğretim kurumuna devam etmeyi düşünüp düşünmediklerine ilişkin 

görüşlerine yer verilmektedir. 
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Tablo 3.10 

Öğrencilerin Dört Yıllık Bir Yüksek Öğretim Kurumuna  

Devam Etme Durumu 

Öğrenci Görüşleri f % 

Evet devam etmek istiyorum. 880 89,0 
Hayır devam etmek istemiyorum. 109 11,0 
Toplam 989 100,0 

 

Tablo 3.10 incelendiğinde; öğrencilerin % 89.0’ı dört yıllık bir 

yüksek öğretim kurumuna devam etmeyi düşündüğü, % 11.0’ı ise dört yıllık bir 

yüksek kurumuna devam etmeyi düşünmediği anlaşılmaktadır. 

 

3.1.11. Dört Yıllık Bir Yüksek Öğretim Kurumuna Devam Etmeyi 

İstemeyen Öğrencilerin En Önemli Nedenleri 

 
Tablo 3.11’de dört yıllık bir yüksek öğretim kurumuna devam etmek 

isteyen 109 endüstri meslek lisesi öğrencisinin nedenlerine yer verilmektedir. 

 

Tablo 3.11 

Öğrencilerin Dört Yıllık Yüksek Öğretime Devam Etmeyi İstememe 

Nedenleri 

Öğrenci Görüşleri f % 

Ailemin ekonomik durumu iyi değil. 43 39,0 
Alanımla ilgili bir yüksek öğretim kurumunu 
kazanamayacağımı düşünüyorum. 34 31,0 

Alanım dışında bir yüksek öğretim kurumunu 
kazanamayacağımı düşünüyorum. 21 19,5 

Meslek lisesi mezunu olarak daha kolay iş bulacağıma 
inanıyorum. 11 10,5 

Toplam 109 100,0 
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Tablo 3.11 incelendiğinde öğrencilerin % 39.0’ı ailesinin ekonomik 

durumunun iyi olmamasından, % 31.0’ı alanıyla ilgili bir yüksek öğretim 

kurumunu kazanamayacağından, % 19.5’i alanı dışında bir yüksek öğretim 

kurumunu kazanamayacağından, % 10.5’i meslek lisesi mezunu olarak daha 

kolay iş bulacağına inandığından dolayı dört yıllık bir yüksek öğretim 

kurumuna devam etmeyi düşünmediklerini belirtmektedirler. 

 
3.1.12 Dört Yıllık Bir Yüksek Öğretim Kurumuna Devam Etmek 

İsteyen Öğrencilerin En Önemli Nedenleri 

 

Tablo 3.12’de dört yıllık bir yüksek öğretim kurumuna devam etmek 

isteyen 880 öğrencinin nedenlerine yer verilmektedir. 

 
Tablo 3.12 

Öğrencilerin Dört Yıllık Yüksek Öğretime Devam Etmek İsteme Nedenleri 

Öğrenci Görüşleri f % 

Üniversite mezunu olarak daha kolay iş bulacağıma 
inanıyorum. 470 53,4 

Alanımla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorum. 365 41,4 
Ailem istediği için 45 5,2 
Toplam 880 100,0 

 

Tablo 3.12 incelendiğinde öğrencilerin % 53.4’ü üniversite mezunu 

olarak daha kolay iş bulacağına inandığından, % 41.4’ü alanıyla ilgili daha fazla 

bilgi sahibi olmak istediğinden, % 5.2’si ise ailesi istediği için dört yıllık bir 

yüksek öğretim kurumuna devam etmeyi en önemli neden olarak görmektedir. 

 

 Meslek liselerinin kuruluş amacının iş hayatına nitelikli ara kademe 

eleman yetiştirmek gerçeğinden hareketle, mezunların iş bulmada yaşadığı 

güçlükler nedeniyle amaçtan sapmalara neden olduğu anlaşılmaktadır. İstihdamı 
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kolaylaştırıcı tedbirler alınarak bu okulların amaçlarına uygun yönlendirmeler 

yapılmalıdır. 

 

3.2.ÖĞRETMENLERİN KİŞİSEL BİLGİLERİ VE GÖRÜŞLERİ 

 

3.2.1.Öğretmenlerin Cinsiyetleri 

 
 Tablo 3.13’de ankete cevap veren öğretmenlerin cinsiyetlerine yer 

verilmektedir. 

Tablo 3.13 

Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

Cinsiyet f % 
Bay 344 95,0
Bayan 18 5,0
Toplam 362 100,0

 

 Tablo 3.13 incelendiğinde ankete cevap veren endüstri meslek 

liselerinde görevli meslek dersleri öğretmenlerinin % 95.0’ının bay, % 5.0’ının 

bayan olduğu anlaşılmaktadır. 

 

3.2.2. Öğretmenlerin Bölümleri 

 
 Tablo 3.14’de endüstri meslek liselerinde görevli meslek dersleri 

öğretmenlerinin bölümlerine göre dağılımına yer verilmektedir. 

 

Tablo 3.14 incelendiğinde örneklem kapsamına alınan meslek dersleri 

öğretmenlerinin % 35.1’inin elektrik bölümünde, % 33.4’ünün tesviye 

bölümünde, % 17.7’sinin elektronik bölümünde, % 13.8’inin ise mobilya ve 

dekorasyon bölümünde görev yaptıkları anlaşılmaktadır. 
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Tablo 3.14 

Öğretmenlerin Öğrenim Verdikleri Bölümlere Göre Dağılımı 

Bölümler f % 

Elektrik 127 35,1
Elektronik 64 17,7
Mobilya ve Dekorasyon 50 13,8
Tesviye 121 33,4
Toplam 362 100,0

 
3.2.3. Öğretmenlerin İllere Göre Dağılımı 

 
 Tablo 3.15’te örneklem kapsamına alınan öğretmenlerin görev 

yaptıkları illere göre dağılımına yer verilmiştir. 

 

Tablo 3.15 

Öğretmenlerin İllere Göre Dağılımı 

İller f % 

1.  İstanbul 48 13,3
2.  Bursa 35 9,7
3.  Kayseri 35 9,6
4.  Antalya 33 9,1
5.  Adana 31 8,6
6.  Denizli 30 8,3
7.  İzmir 28 7,7
8.  Zonguldak 26 7,2
9.  Ankara 23 6,4
10. Trabzon 20 5,5
11. Şanlı Urfa 19 5,2
12. Van 13 3,6
13. Mardin 11 3,0
14. Muş 10 2,8
Toplam 362 100,0
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Tablo 3.15 incelendiğinde örneklem kapsamına alınan meslek dersleri 

öğretmenlerinin görev yaptıkları illere göre mümkün olduğunca homojen 

dağılımına özen gösterilmiştir. Tabloya bakıldığında meslek dersleri 

öğretmenlerinin % 13.3’ü İstanbul’da, % 9.7’si Bursa’da, % 9.6’sı Kayseri’de,      

% 9.1’i Antalya’da, % 8.6’sı Adana’da, % 8.3’ü Denizli’de, % 7.2’si ise 

Zonguldak’ta görev yapmaktadır. 

 

Geriye kalan meslek dersleri öğretmenlerinin görev yaptıkları illere 

bakıldığında % 6.4’ü Ankara’da, % 5.5’i Trabzon’da, % 5.2’si Şanlı Urfa’da,        

% 3.6’sı Van’da, % 3.0’ı Mardin’de, kalan % 2.8’i ise Muş’ta olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 

3.2.4 Öğretmenlerin Hizmet Süresi 

 
Tablo 3.16’da meslek dersleri öğretmenlerinin öğretmenlikteki hizmet 

sürelerine yer verilmiştir. 

Tablo 3.16 

Öğretmenlerin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı 

Hizmet Süreleri f % 

11-20 yıl 133 36,8
21 yıl ve daha fazla 95 26,3
6-10 yıl 87 24,1
5 yıl ve daha az 46 12,8
Toplam 361 100,0

 

Tablo 3.16 incelendiğinde meslek dersleri öğretmenlerinin % 36.8’inin 

11-20 yıl arasında, % 26.3’ünün 21 yıl ve daha fazla, % 24.1’i 6-10 yıl arasında 

ve % 12.8’inin ise 5 yıl ve daha az süreli öğretmenlik yaptıkları görülmektedir. 
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Tablodan da görüldüğü gibi tecrübeli öğretmenlerin, dağılımda daha 

ağılıklı olduğu anlaşılmaktadır. 

 

3.3.İŞLETMELER KONUSUNDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİN 

KARŞILAŞTIRMALI GÖRÜŞLERİ 

 

3.3.1 İşletmelerin Kontrolü 

 
Tablo 3.17’de öğrencilerin beceri eğitimi aldıkları işletmelerin 

koordinatör öğretmenler tarafından kontrol edilme sıklıklarına yer verilmiştir. 

 

Tablo 3.17 

Öğrencilerin Beceri Eğitimi Aldığı İşletmelerin Kontrol Edilmesi 

Öğrenci Öğretmen 
Kontrol Süreleri 

f % f % 
Haftada bir 582 60,4 288 80,2 
İki haftada bir 138 14,3 42 11,7 
Üç haftada bir 91 9,5 16 4,5 
Ayda bir veya daha fazla 152 15,8 13 3,6 
Toplam 963 100,0 359 100,0 

 

Tablo 3.17 incelendiğinde öğrencilerin beceri eğitimi aldıkları 

işletmelerin koordinatör öğretmenler tarafından haftada bir kez kontrol edilme 

sıklığına öğretmenler  % 80.2, öğrenciler % 60.4 oranında, iki haftada bir kez 

kontrol edilme sıklığına öğretmenler  % 11.7, öğrenciler % 14.3 oranında, üç 

haftada bir kez kontrol edilme sıklığına öğretmenler  % 4.5, öğrenciler % 9.5 

oranında, ayda bir veya daha fazla sürede kontrol edilme sıklığına öğretmenler  

% 3.6, öğrenciler % 15.8 oranında katıldıklarını belirtmişlerdir. 
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Öğrencilerin beceri eğitimi aldıkları işletmelerin koordinatör 

öğretmenler tarafından kontrol edilme sıklığı konusunda öğrenci ve 

öğretmenlerin birbirlerini destekler yönde sıralandıkları, ancak katılma 

dereceleri olarak birbirlerine göre farklılıklar olduğu görülmektedir. Okul 

yönetimlerinin, koordinatörlük görevlerini daha etkin denetlemesinin gerektiği 

söylenebilir. 

 
3.3.2 Öğrencilere Ödenen Ücret 

 
Beceri eğitimi aldıkları işletmelerde öğrencilere ödenen ücret ile ilgili 

öğretmen ve öğrenci görüşlerinden Tablo 3.18’ de bahsedilmektedir. 

 

Tablo 3.18 

Beceri Eğitimi Verilen İşletmelerde Öğrencilere Ödenen Ücret 

Öğrenci Öğretmen 
Ücret Miktarları 

f % f % 
Asgarî ücret brüt tutarının 1/3’ünden fazla 121 12,2 28 7,9 
Asgarî ücret brüt tutarının 1/3’ü kadar  648 65,4 299 84,0 
Asgarî ücret brüt tutarının 1/3’ünden az 131 13,2 24 6,7 
Hiç ücret ödenmemektedir. 91 9,2 5 1,4 
Toplam 991 100,0 356 100,0 

 

Tablo 3.18’ye bakıldığında öğrencilere asgarî ücret brüt tutarının 1/3’ü 

kadar ücret ödendiğine öğretmenler % 84.0 oranıyla katılırken, öğrenciler % 

65.4 ile katılmaktadırlar. Öğrencilere asgarî ücret brüt tutarının 1/3’ünden az 

ödenen ücret seçeneğine öğrenciler % 13.2 oranıyla bu görüşe katılırken, 

öğretmenler 6.7 oranıyla bu görüşe katılmakta, asgarî ücret brüt tutarının 

1/3’ünden fazla seçeneğine öğrenciler % 12.2 ile bu görüşü paylaşırken, 

öğretmenler % 7.9 oranıyla bu görüşe katılmaktadırlar. 
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Öğrencilerin beceri eğitimi aldıkları işletmelerde öğrencilere en az 

asgarî ücret brüt tutarının 1/3’ü kadar ücret ödenmesi gerekir. Bu konu ile ilgili 

öğretmen ve öğrenci görüşlerinin birbirlerine paralel olduğu, fakat bu görüşlere 

katılım dereceleri olarak birbirlerine göre düşük oranda farklılıklar olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 

3.3.3. Okul-İşletme Eğitiminin Bilgi-Beceri Yönünden İncelenmesi 

 
Tablo 3.19’da öğrencilerin meslekleriyle ilgili, sektöre ara kademe 

eleman yetiştirilmesinde okul-işletme eğitiminin ağırlığı konusunda öğretmen 

ve öğrenci görüşlerine yer verilmektedir. 

 

Tablo 3.19 

Meslekî Eğitimle Sektöre Ara Kademe Eleman Yetiştirilmesinde  

Okul-İşletme Eğitiminin Dengesi 

Öğrenci Öğretmen 
Görüşler 

f % f % 
Meslekle ilgili bilgi ve becerilerin 
tamamı meslek okullarında öğretilmeli 256 25,9 120 34,2 

Meslekle ilgili bilgi ve becerilerin 
tamamı işletmelerde öğretilmeli 146 14,8 8 2,3 

Meslekle ilgili teorik bilgiler okulda, 
beceriler iş yerinde öğretilmeli 586 59,3 223 63,5 

Toplam 988 100,0 351 100,0 
 

Tablo incelendiğinde teorik ve pratik eğitimin okul ve/veya işletmelerde 

verilmesi konusunda; öğretmen ve öğrencilerin yarısından fazlası mevcut 

uygulamayı (meslekle ilgili teorik bilgiler okulda, beceriler iş yerinde 

öğretilmeli) destekler yönde görüş belirtmektedirler. Her iki grubun  

küçümsenmeyecek bir bölümü de meslekle ilgili bilgi ve becerilerin tamamı 

meslek okullarında öğretilmeli görüşünü paylaştığından dolayı işletmelerde 
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verilen beceri eğitiminin kalitesinin artırılması gerektiği şeklinde 

yorumlanabilir. 

 
3.4.ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİNDE VERİLEN EĞİTİME 

İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

 
3.4.1 Eğitim Süreleri 

 
 Endüstri meslek liselerinin eğitim sürelerinin ne derecede yeterli 

olduğuna ilişkin soruya öğrenci ve öğretmenlerin verdikleri cevaplara ilişkin 

verilere Tablo 3.20’de yer verilmiştir. 

 

Tablo 3.20 

Endüstri Meslek Liselerinin Eğitim Sürelerinin Yeterliliği 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 217 21.6 51 14.0
Oldukça 358 35.7 155 42.7
Kısmen 273 27.2 127 35.0
Çok az 132 13.1 26 7.2
Hiç 22 2.2 0 0.0
Boş/Geçersiz 2 0.2 4 1.1
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.61 3.64 
Stand. Sap. 1.033 0.813 

                       X1-X2=  -0.03              t=  -0.476               p=0.000* 
                       *: p < 0.05düzeyinde manidar. 
 

Aynı soruya ilişkin grupların aritmetik ortalamalarına bakıldığında 

öğrencilerin 3.61 ile oldukça’ya yakın, öğretmenlerinde 3.64 ile benzer şekilde 

oldukça’ya yakın olduğu görülmektedir. Her iki grubun standart sapmaları 

öğrencilerde 1.033, öğretmenlerde ise 0.813’tür. Öğrenci ve öğretmenler 
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oldukça’ya yakın olarak birbiri ile aynı görüşte olmalarına rağmen, öğrenci 

görüşlerinin kendi içinde öğretmenlere göre daha özdeş olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın bulunup bulunmadığına ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre 

anlamlı bir farkın olduğu anlaşılmaktadır (t=-0.476, p=0.000). 

 

Elde edilen verilere göre öğrencilerle öğretmenler endüstri meslek 

liselerinde verilen eğitimin süresini yeterli bulmaktadırlar. 

 

3.4.2. Meslekî Bilgiler 

  

 Tablo 3.21’de endüstri meslek liselerinde öğrencilerin meslekî bilgileri 

kazanma imkanının ne derecede verildiğine ilişkin soruya öğrenci ve 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar yer almaktadır. 

 

Tablo 3.21’de grup görüşlerinin frekanslarına bakıldığında endüstri 

meslek liselerinde meslekî bilgileri kazanmaları konusunda öğrencilerin           

% 39.0’ı oldukça, % 28.3’ü kısmen, % 15.5’i çok, % 14.2’si çok az düzeyinde 

imkan verildiğini ifade etmektedirler. Öğretmenlerin ise % 42.7’si kısmen,        

% 40.2’si oldukça, % 10.7’si çok az düzeyinde endüstri meslek liselerinde 

öğrencilere meslekî bilgileri kazanma imkanı verildiğini ifade etmektedirler. 

 
Aynı soruya ilişkin grupların aritmetik ortalamalarına bakıldığında 

öğrencilerin 3.51 ile kısmen ile oldukça arasında, öğretmenlerinde 3.38 ile 

kısmen’in üzerinde olduğu görülmektedir. Her iki grubun standart sapmaları 

öğrencilerde 1.002, öğretmenlerde ise 0.760’tır. Öğrenci görüşlerinin kendi 

içinde öğretmenlere göre daha özdeş olduğu anlaşılmaktadır. 
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Tablo 3.21 

Endüstri Meslek Liselerinde  

Öğrencilerin Meslekî Bilgileri Kazanmalarının Sağlanması 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 156 15.5 16 4.4
Oldukça 392 39.0 146 40.2
Kısmen 284 28.3 155 42.7
Çok az 143 14.2 39 10.7
Hiç 26 2.6 2 0.6
Boş/Geçersiz 3 0.3 5 1.4
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.51 3.38 
Stand. Sap. 1.002 0.760 

                          X1-X2= 0.13               t= 2.259                  p= 0.024* 
                          *: p < 0.05düzeyinde manidar. 
 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın bulunup bulunmadığına ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre 

anlamlı bir farkın olduğu anlaşılmaktadır (t= 2.259, p= 0.024). 

 

Elde edilen bulgulara göre öğrencilerle öğretmenler endüstri meslek 

liselerinde öğrencilere meslekî bilgileri kazanma imkanının verilmesini kısmen 

yeterli bulmaktadırlar. 

 

3.4.3. Meslekî Beceriler 

  

 Tablo 3.22’de endüstri meslek liselerinde öğrencilere meslekî 

becerileri kazanma imkanının ne derecede verildiği konusunda öğrenci 

ve öğretmenlerin bulguları yer almaktadır. 
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Tablo 3.22 

Endüstri Meslek Liselerinde  

Öğrencilerin Meslekî Becerileri Kazanmalarının Sağlanması 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 150 14.9 12 3.3
Oldukça 367 36.6 127 35.0
Kısmen 284 28.3 158 43.5
Çok az 153 15.2 42 11.6
Hiç 25 2.5 1 0.3
Boş/Geçersiz 25 2.5 23 6.3
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.47 3.31 
Stand. Sap. 1.011 0.743 

                       X1-X2= 0.16              t= 2.664                  p= 0.008* 
                       *: p < 0.05düzeyinde manidar. 
 

Öğrencilerin frekanslarına bakıldığında % 36.6’sı oldukça, % 28.3’ü 

kısmen, % 15.2’si çok az, % 14.9’u çok düzeyinde endüstri meslek liselerinde 

kendilerine meslekî becerileri kazanma imkanı verildiğini ifade etmektedirler. 

Öğretmenlerin ise % 43.5’i kısmen, % 35.0’ı oldukça, % 11.6’sı çok az 

düzeyinde endüstri meslek liselerinde öğrencilere meslekî bilgileri kazanma 

imkanı verildiği yönünde görüşlerini dile getirmişlerdir. 

 

Grupların aritmetik ortalamalarına bakıldığında öğrencilerin 3.47, 

öğretmenlerinde 3.31 ile kısmen ile oldukça arasında olduğu görülmektedir. Her 

iki grubun standart sapmaları öğrencilerde 1.011, öğretmenlerde ise 0.743’tür. 

Öğrenci görüşlerinin kendi içinde öğretmenlere göre daha özdeş olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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Yapılan t-testi sonucuna göre grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları 

arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu anlaşılmaktadır (t=2.664, 

p=0.008). 

 

Elde edilen bulgulara göre endüstri meslek liselerinde öğrencilere 

meslekî becerileri kazanma imkanının verilmesini, öğrencilerle öğretmenler 

kısmen ile oldukça arasında yeterli bulmaktadırlar. 

 

3.4.4 Öğretme-Öğrenme Yöntemleri 

 
 Endüstri meslek liselerinde öğrencileri öğrenmeye teşvik etmek için 

öğretmenlerin uyguladıkları öğretme-öğrenme yöntemlerinin (ders anlatımı, 

ödev vs.) ne derecede etkili verildiği konusunda öğrenci ve öğretmenlerin 

bulguları tablo 3.23’te yer almaktadır. 

 

Tablo 3.23 

Öğretmenlerin  Uyguladıkları Öğretme-Öğrenme Yöntemlerinin  

(Ders Anlatımı, Ödev vs.) Etkililiği 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 141 14.0 24 6.6
Oldukça 269 26.8 163 44.9
Kısmen 258 25.7 130 35.8
Çok az 238 23.7 37 10.2
Hiç 91 9.1 5 1.4
Boş/Geçersiz 7 0.7 4 1.1
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.13 3.46 
Stand. Sap. 1.193 0.821 

                       X1-X2= -0.33              t= -4.777                p= 0.000* 
                       *: p < 0.05düzeyinde manidar. 



 48 
 

 

Endüstri meslek liselerinde öğretmenlerin % 44.9’u oldukça, % 35.8’i 

ise kısmen düzeyinde uyguladıkları öğretme-öğrenme (ders anlatımı, ödev vs.) 

yöntemlerinin öğrencileri öğrenmeye teşvik ettiğini ifade etmektedirler. 

Öğretmenlerinin uyguladıkları öğretme-öğrenme metotlarını öğrencilerin         

% 26.8’i oldukça, % 25.7’si kısmen, % 23.7’si çok az düzeyinde kendilerini 

öğrenmeye teşvik ettiğini ifade etmektedirler. 

 

Grupların aritmetik ortalamalarına bakıldığında öğrencilerin 3.13 ile 

kısmen’in biraz üzerinde, öğretmenlerinde 3.46 ile kısmen ile oldukça arasında 

olduğu görülmektedir. Grupların standart sapmaları ise öğrencilerde 1.193, 

öğretmenlerde ise 0.821’dir. Öğrenci ve öğretmen görüşlerinin kendi içinde tam 

olarak özdeş olduğu söylenemez. 

 

Yapılan t-testi sonucuna göre grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları 

arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu anlaşılmaktadır (t=-4.777, 

p=0.000). 

 

Elde edilen bulgulara göre endüstri meslek liselerinde uygulanan 

öğretme-öğrenme yöntemlerini (ders anlatımı, ödev vb.), öğrencileri öğrenmeye 

teşvik etmesi konusunda öğrenci ve öğretmenler ortak görüşle kısmen’in 

üzerinde yeterli bulmaktadırlar. 

 

3.4.5 Yüksek Öğretime Genel Kültür Derslerinin Yeterliliği 

 
 Tablo 4.5’te endüstri meslek liselerinde öğrencileri yüksek öğretime 

hazırlamada genel kültür derslerinin ne derecede yeterli olduğuna ilişkin 

öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerine yer verilmektedir. 
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Endüstri meslek liselerinde yüksek öğretime hazırlamada öğrencilerin 

genel kültür derslerini % 34.4’ü çok az, % 22.5’i kısmen, % 16.5’i kısmen 

yeterli görürlerken, % 16.1’i hiç yeterli görmediklerini ifade etmektedirler. 

Öğrencileri yüksek öğretime hazırlamada öğretmenlerin % 51.5’i çok az, % 

25.3’ü ise kısmen düzeyinde genel kültür derslerini yeterli bulduklarını ifade 

etmektedirler. 

Tablo 3.24 

Yüksek Öğretime Hazırlamada Genel Kültür Derslerinin Yeterliliği 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 92 9.2 3 0.8
Oldukça 166 16.5 21 5.8
Kısmen 226 22.5 92 25.3
Çok az 345 34.4 187 51.5
Hiç 162 16.1 50 13.8
Boş/Geçersiz 13 1.3 10 2.8
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 2.68 2.26 
Stand. Sap. 1.199 0.806 

                       X1-X2= 0.41                  t= 6.028               p= 0.000* 
                       *: p < 0.05düzeyinde manidar. 
 

Aritmetik ortalamalara bakıldığında öğrencilerin 2.68 ile kısmen’e 

yakın, öğretmenlerinde 2.26 ile çok az’ın biraz üzerinde olduğu görülmektedir. 

Grupların standart sapmaları öğrencilerde 1.199, öğretmenlerde ise 0.806’dır. 

Grupların özdeşlik durumunda ise gerek öğrencilerin gerekse öğretmenlerin 

kendi içlerinde tam olarak özdeş olduğu söylenemez. 

 

t-testi sonucuna göre grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 

0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu anlaşılmaktadır (t=6.028, p=0.000). 



 50 
 

 

Bu bulgulara göre endüstri meslek liselerinde öğrenci ve öğretmenler 

ortak görüşle öğrencileri yüksek öğretime hazırlamada genel kültür derslerini 

çok az yeterli bulmaktadırlar. 

 

3.4.6 Uygulamalı Meslek Derslerinin İş Hayatına Hazırlamadaki 

Etkisi 

 
 Tablo 3.25’de öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerine göre endüstri 

meslek liselerinde öğrencileri iş hayatına hazırlamada uygulamalı meslek 

derslerinin ne derecede yeterli verildiği görülmektedir. 

 

Tablo 3.25 

İş Hayatına Hazırlamada Uygulamalı Meslek Derslerinin Yeterliliği 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 186 18.5 21 5.8
Oldukça 322 32.1 118 32.5
Kısmen 259 25.8 161 44.4
Çok az 182 18.1 57 15.7
Hiç 40 4.0 3 0.8
Boş/Geçersiz 15 1.5 3 0.8
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.44 3.27 
Stand. Sap. 1.118 0.826 

                      X1-X2= 0.17                   t= 2.704              p= 0.007* 
                     *: p < 0.05düzeyinde manidar. 
 

Endüstri meslek liselerinde öğrencilerin % 32.1’i oldukça, % 25.8’i 

kısmen, % 18.5’i çok, % 18.1’i ise çok az seviyede iş hayatına hazırlamada 

uygulamalı meslek derslerini yeterli görürlerken, öğretmenlerin % 44.4’ü 

kısmen, % 32.5’i oldukça, % 15.7’si ise çok az düzeyinde öğrencileri iş 
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hayatına hazırlamada uygulamalı meslek derslerini yeterli bulduklarını ifade 

etmektedirler. 

 

Aritmetik ortalamalara bakıldığında öğrencilerin 3.44 ile kısmen ile 

oldukça arasında, öğretmenlerinde 3.27 ile kısmen’in üzerinde ortalamada 

olduğu görülmektedir. Grupların standart sapmaları öğrencilerde 1.118, 

öğretmenlerde ise 0.826’dır. Grupların özdeşlik durumunda ise gerek 

öğrencilerin gerekse öğretmenlerin kendi içlerinde tam olarak özdeş olduğu 

söylenemez. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın olup olmadığı için yapılan t-testi sonucuna göre öğretmenlerle 

öğrenciler arasında anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (t=2.704, p=0.007). 

 

Bu bulgulara göre öğrenci ve öğretmenler, öğrencileri iş hayatına 

hazırlamada endüstri meslek liselerindeki uygulamalı meslek derslerini 

kısmen’in üzerinde yeterli bulmaktadırlar. 

 

3.4.7 Teorik Meslek Derslerinin İş Hayatına Hazırlamadaki Etkisi 

 
 Tablo 3.26’da endüstri meslek liselerinde öğrencileri iş hayatına 

hazırlamada teorik meslek derslerinin ne derecede yeterli verildiği konusunda 

öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerine yer verilmektedir. 

 
Endüstri meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin % 33.4’ü 

kısmen,  % 29.6’sı oldukça, % 18.6’sı çok az, % 12.2’si ise çok seviyede 

kendilerini iş hayatına hazırlamada teorik meslek derslerini yeterli görürlerken, 

öğretmenlerin % 44.9’u kısmen, % 34.7’si oldukça, % 12.7’si ise çok az 
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düzeyinde öğrencileri iş hayatına hazırlamada teorik meslek derslerini yeterli 

bulduklarını ifade etmektedirler. 

 

Tablo 3.26 

İş Hayatına Hazırlamada Teorik Meslek Derslerinin Yeterliliği 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 123 12.2 17 4.7
Oldukça 297 29.6 126 34.7
Kısmen 335 33.4 163 44.9
Çok az 187 18.6 46 12.7
Hiç 51 5.1 3 0.8
Boş/Geçersiz 11 1.1 8 2.2
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.26 3.30 
Stand. Sap. 1.060 0.787 

                       X1-X2= -0.05               t= -0.787               p= 0.432 
 

Aritmetik ortalamalara bakıldığında öğrencilerin 3.26 ile kısmen’in 

üzerinde, öğretmenlerinde 3.30 ile kısmen’in üzerinde ortalamada olduğu 

görülmektedir. Grupların standart sapmaları öğrencilerde 1.060, öğretmenlerde 

ise 0.787’dir. Öğrencilerin belirttikleri görüşler öğretmenlere göre kendi 

içerisinde daha özdeştir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın olup olmadığı için yapılan t-testi sonucuna göre öğretmenlerle 

öğrenciler arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir (t=-0.787, 

p=0.432). 
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Bu bulgulara göre öğrenci ve öğretmenler ortak görüşle öğrencileri iş 

hayatına hazırlamada endüstri meslek liselerinde ki teorik meslek derslerini 

kısmen’in üzerinde yeterli buldukları anlaşılmaktadır. 

 
3.4.8 Eğitim Programlarının İş Hayatına Hazırlamadaki Etkisi 

 
 Tablo 3.27’de endüstri meslek liselerinde verilen teorik meslek 

derslerinin öğrencileri iş hayatına hazırlamada ilgi, istek ve yeteneklerine göre 

ne derecede yeterli verildiği konusunda öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerine 

yer verilmektedir. 

 
Tablo 3.27 

İlgi, İstek ve Yeteneklerine Göre  

Öğrencileri İş Hayatına Hazırlamada Eğitim Programlarının Yeterliği 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 121 12.0 7 1.9
Oldukça 274 27.3 60 16.5
Kısmen 335 33.4 179 49.3
Çok az 201 20.0 94 25.9
Hiç 62 6.2 18 5.0
Boş/Geçersiz 11 1.1 5 1.4
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.19 2.84 
Stand. Sap. 1.086 0.829 

                       X1-X2= 0.35               t= 5.523                  p= 0.000* 
                       *: p < 0.05düzeyinde manidar. 
 

Endüstri meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin % 33.4’ü 

kısmen,  % 27.3’ü oldukça, % 20.0’ı çok az, % 12.0’ı ise çok seviyede 

kendilerini ilgi, istek ve yeteneklerine göre iş hayatına hazırlamada teorik 

meslek derslerini yeterli görürlerken, öğretmenlerin % 49.3’ü öğrencileri iş 
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hayatına hazırlamada teorik meslek derslerini kısmen düzeyinde yeterli 

bulduklarını ifade etmektedirler. 

 

Aritmetik ortalamalara bakıldığında öğrencilerin 3.19 ile kısmen’in 

üzerinde, öğretmenlerinde 2.84 ile kısmen’in altında ortalamada olduğu 

görülmektedir. Grupların standart sapmaları öğrencilerde 1.086, öğretmenlerde 

ise 0.829’dur. Öğrencilerin belirttikleri görüşler öğretmenlere göre kendi 

içlerinde daha özdeştir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın olup olmadığı için yapılan t-testi sonucuna göre öğretmenlerle 

öğrenciler arasında anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (t=5.523, p=0.000). 

 

Bu bulgulara göre öğrenci ve öğretmenlerin, öğrencileri iş hayatına ilgi, 

istek ve yeteneklerine göre hazırlamada endüstri meslek liselerinde ki teorik 

meslek derslerini kısmen yeterli buldukları anlaşılmaktadır. 

 
3.4.9 Eğitim Programlarının Yüksek Öğretime Hazırlamada Etkisi 

 
 Tablo 3.28’de endüstri meslek liselerinde öğrencileri ilgi, istek ve 

yeteneklerine göre yüksek öğretime  hazırlamada eğitim programlarının ne 

derecede yeterli olduğu konusunda öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerine yer 

verilmektedir. 

 
Endüstri meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin % 30.3’ü çok 

az, % 26.7’si kısmen, % 23.3’ü oldukça seviyesinde kendilerini yüksek 

öğretime ilgi, istek ve yeteneklerine göre hazırlamada eğitim programlarını 

yeterli görürlerken, öğretmenlerin % 43.0’ı çok az, % 32.5’i ise kısmen 
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düzeyinde ilgi, istek ve yeteneklerine göre öğrencileri iş hayatına hazırlamada 

eğitim programlarını yeterli bulduklarını ifade etmektedirler. 

 
 

Tablo 3.28 

İlgi, İstek ve Yeteneklerine Göre Öğrencileri Yüksek Öğretime 

Hazırlamada Endüstri Meslek Liselerindeki Eğitim Programlarının 

Yeterliliği 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 90 9.0 3 0.8
Oldukça 234 23.3 30 8.3
Kısmen 268 26.7 118 32.5
Çok az 304 30.3 156 43.0
Hiç 101 10.0 53 14.6
Boş/Geçersiz 7 0.7 3 0.8
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 2.91 2.37 
Stand. Sap. 1.140 0.864 

                       X1-X2= 0.54                t= 8.112                 p= 0.000* 
                       *: p < 0.05düzeyinde manidar. 
 

Aritmetik ortalamalara bakıldığında öğrencilerin 2.91 ile kısmen’e 

yakın, öğretmenlerinde 2.37 ile çok az’ın üzerinde olduğu görülmektedir. 

Grupların standart sapmaları öğrencilerde 1.140, öğretmenlerde ise 0.864’tür. 

Öğrencilerle öğretmenlerin görüşlerinin kendi içlerinde tam olarak özdeş olduğu 

söylenemez. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın olup olmadığı için yapılan t-testi sonucuna göre öğretmenlerle 

öğrenciler arasında anlamlı bir farkın olduğu anlaşılmaktadır (t=8.112, 

p=0.000). 
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Bu bulgulara göre öğrenci ve öğretmenler ortak görüşle, öğrencileri 

yüksek öğretime ilgi, istek ve yeteneklerine göre hazırlamada endüstri meslek 

liselerindeki eğitim programlarını kısmen’in altında yeterli bulmaktadırlar. 

 
3.4.10 Seçmeli Meslek Derslerinin İş Hayatına Etkisi 

 
 Endüstri meslek liselerinde öğrencileri iş hayatına  hazırlamada seçmeli 

meslek derslerinin ne derecede yeterli olduğu konusunda öğrenci ve 

öğretmenlerin görüşlerine tablo 3.29’da yer verilmektedir. 

 
Tablo 3.29 

Öğrencileri İş Hayatına Hazırlamada Seçmeli Meslek Derslerinin Yeterliği 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 90 9.0 6 1.7
Oldukça 234 23.3 47 12.6
Kısmen 268 26.7 148 40.8
Çok az 304 30.3 135 37.2
Hiç 101 10.0 24 6.6
Boş/Geçersiz 7 0.7 4 1.1
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.12 2.70 
Stand. Sap. 1.111 1.285 

                      X1-X2= 0.42                 t= 5.928                p= 0.000* 
                      *: p < 0.05düzeyinde manidar. 
 

Endüstri meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin % 30.3’ü çok 

az, % 26.7’si kısmen, % 23.3’ü oldukça seviyesinde kendilerini yüksek 

öğretime ilgi, istek ve yeteneklerine göre hazırlamada eğitim programlarını 

yeterli görürlerken, öğretmenlerin % 40.8’i kısmen, % 37.2’si ise çok az 

düzeyinde ilgi, istek ve yeteneklerine göre öğrencileri iş hayatına hazırlamada 

seçmeli meslek derslerini yeterli bulduklarını ifade etmektedirler. 
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Aritmetik ortalamalara bakıldığında öğrencilerin 3.12 ile kısmen’in 

üzerinde, öğretmenlerinde 2.70 ile kısmen’e yakın olduğu görülmektedir. 

Grupların standart sapmaları öğrencilerde 1.111, öğretmenlerde ise 1.285’tir. 

Öğrencilerin görüşlerinin kendi içlerinde öğretmenlere göre daha özdeş olduğu 

görülmektedir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın olup olmadığı için yapılan t-testi sonucuna göre öğretmenlerle 

öğrenciler arasında anlamlı bir farkın olduğu anlaşılmaktadır (t=5.928, 

p=0.000). 

 

Bu bulgulara göre öğrenci ve öğretmenler ortak görüşle öğrencileri iş 

hayatına hazırlamada endüstri meslek liselerindeki seçmeli meslek derslerini 

kısmen düzeyinde yeterli bulmaktadırlar. Seçmeli meslek derslerinin program 

boyutunda yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. 

 
3.4.11 Seçmeli Derslerin Tercih Edilmesi 

 
 Tablo 3.30’da endüstri meslek liselerinde seçmeli derslerinin ne 

derecede öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda seçtirildiği 

sorusuna öğrenci ve öğretmenlerin görüşleri yer almaktadır. 

 

Endüstri meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin % 26.9’u 

kısmen,   % 22.2’si oldukça, % 21.2’si çok az seviyesinde seçmeli dersleri ilgi, 

istek ve ihtiyaçları doğrultusunda seçebildiklerini belirtmekte, % 20.4’ü ise ilgi, 

istek ve ihtiyaçlarına göre seçemediklerini ifade etmektedirler. Öğretmenlerin  

% 35.1’i çok az, % 31.4’ü kısmen düzeyinde seçmeli dersleri öğrencilerin ilgi, 

istek ve ihtiyaçları doğrultusunda seçebildiklerini belirtmekte, % 23.1’i ise 



 58 
 

 

tamamen öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarına göre seçemediklerini 

belirtmektedirler.  

 

Tablo 3.30 

Seçmeli Derslerin  

Öğrencilerin İlgi, İstek ve İhtiyaçları Doğrultusunda Seçilmesi 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 83 8.3 3 0.8
Oldukça 223 22.2 32 8.8
Kısmen 270 26.9 114 31.4
Çok az 213 21.2 127 35.1
Hiç 205 20.4 84 23.1
Boş/Geçersiz 10 1.0 3 0.8
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 2.76 2.29 
Stand. Sap. 1.242 0.949 

                       X1-X2= 0.48              t= 6.638                   p= 0.000* 
                       *: p < 0.05düzeyinde manidar. 
 

Aritmetik ortalamalara bakıldığında öğrencilerin 2.76 ile kısmen’e 

yakın, öğretmenlerinde 2.29 ile çok az’ın üzerinde olduğu görülmektedir. 

Grupların standart sapmaları öğrencilerde 1.242, öğretmenlerde ise 0.949’dur. 

Öğretmenlerin görüşlerinin kendi içlerinde öğrencilere göre daha özdeş olduğu 

görülmektedir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın olup olmadığı için yapılan t-testi sonucuna göre öğretmenlerle 

öğrenciler arasında anlamlı bir farkın olduğu anlaşılmaktadır (t=6.638, 

p=0.000). 
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Bulgulara göre endüstri meslek liselerinde seçmeli dersleri öğrencilerin 

ilgi, istek ve ihtiyaçlarına göre seçtirilemediği anlaşılmaktadır.  

 
3.4.12 Öğretmenlerin Anlattığı Konularla Ders Kitaplarının 

Uyumu 

 
 Tablo 3.31’de endüstri meslek liselerinde okutulan ders kitapları ile 

öğretmenlerin anlattığı konuların ne derecede uyumlu olduğu sorusuna öğrenci 

ve öğretmenlerin verdiği cevaplar yer almaktadır. 

 
Tablo 3.31 

Endüstri Meslek Liselerinde  

Öğretmenlerin Anlattığı Konularla Ders Kitaplarının Uyumu  

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 250 24.9 33 9.1
Oldukça 379 37.7 165 45.5
Kısmen 213 21.2 122 33.6
Çok az 103 10.3 32 8.8
Hiç 40 4.0 6 1.6
Boş/Geçersiz 19 1.9 5 1.4
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.71 3.52 
Stand. Sap. 1.081 0.846 

                       X1-X2= 0.18                 t= 2.916                p= 0.004* 
                       *: p < 0.05düzeyinde manidar. 

 

Endüstri meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin % 37.7’si 

oldukça, % 24.9’u çok, % 21.2’si kısmen seviyesinde ders kitapları ile 

öğretmenlerin anlattığı konuların uyumlu olduğunu, öğretmenlerin ise % 45.5’i 

oldukça, % 33.6’sı da kısmen düzeyinde anlattıkları konularla ders kitaplarının 

uyumlu olduğunu belirtmektedirler.  
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Aritmetik ortalamalara bakıldığında öğrencilerin 3.71 ile oldukça’ya 

yakın, öğretmenlerinde 3.52 ile kısmen ile oldukça arasında olduğu 

görülmektedir. Grupların standart sapmaları öğrencilerde 1.081, öğretmenlerde 

ise 0.846’dır. Öğrencilerin görüşlerinin kendi içlerinde öğretmenlere göre daha 

özdeş olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın olup olmadığı için yapılan t-testi sonucuna göre öğretmenlerle 

öğrenciler arasında anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (t=2.916, p=0.004). 

 

Bulgulara göre öğrenci ve öğretmenler endüstri meslek liselerinde 

okutulan ders kitapları ile öğretmenlerin anlattığı konuların oldukça düzeyinde 

uyumlu olduğu görüşündedirler.  

 

3.4.13 Öğrencilerin Ders Kitaplarına İlgileri  

 
 Tablo 3.32’de  endüstri meslek liselerinde okutulan ders kitaplarının 

öğrencilerin derslere aktif katılımını ve ilgilerini ne derecede olumlu 

etkilediğine ilişkin öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerine yer verilmektedir. 

 
Endüstri meslek liselerinde okutulan ders kitaplarının öğrencilerin             

% 31.2’si oldukça, % 27.0’ı kısmen seviyesinde derslere aktif katılımlarını ve 

ilgilerini olumlu etkilediğini, öğretmenlerin ise % 44.1’i kısmen, % 30.6’sı da 

oldukça düzeyinde olumlu etkilediğini belirtmektedirler.  

 

Öğrencilerin 3.32, öğretmenlerinde 3.15 ile kısmen’in üzerinde 

ortalamada olduğu görülmektedir. Grupların standart sapmaları öğrencilerde 

1.458, öğretmenlerde ise 0.841’dir. Öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşlerinin 

kendi içlerinde tam olarak özdeş oldukları söylenemez. 
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Tablo 3.32 

Ders Kitaplarının  

Öğrencilerin Derslere Aktif Katılımını ve İlgilerini Olumlu Etkilemesi 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 144 14.3 13 3.6
Oldukça 313 31.2 111 30.6
Kısmen 271 27.0 160 44.1
Çok az 188 18.7 66 18.2
Hiç 66 6.6 8 2.1
Boş/Geçersiz 22 2.2 5 1.4
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.32 3.15 
Stand. Sap. 1.458 0.841 

                       X1-X2= 0.16               t= 1.986                  p= 0.047* 
                       *: p < 0.05düzeyinde manidar. 
 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın olup olmadığı için yapılan t-testi sonucuna göre öğretmenlerle 

öğrenciler arasında p=0.047 düzeyinde anlamlı bir farkın olmadığı 

görülmektedir. (t=1.986). 

 

Bu bulgulara göre endüstri meslek liselerinde okutulan ders kitaplarının 

öğrencilerin derslere aktif katılımını ve ilgilerini kısmen olumlu etkilediği 

söylenebilir. 

 

3.4.14 Ders Araç ve Gereçlerinin Eğitime Etkisi 

 
 Endüstri meslek liselerindeki ders araç gereçlerinin eğitim öğretim 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde ne derecede yeterli olduğu konusunda 

öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerine tablo 3.33 ‘de yer verilmektedir. 
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Endüstri meslek liselerindeki ders araç ve gereçlerinin eğitim ve 

öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde ne derecede yeterli olduğuna 

öğrencilerin % 27.6’sı oldukça, % 27.2’si kısmen, öğretmenlerin ise % 38.5’i 

kısmen, % 28.6’sı da oldukça düzeyinde olduğunu belirtmektedirler. 

 

Tablo 3.33 

Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinde Ders Araç ve Gereçlerinin Yeterliği 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 155 15.4 21 5.8
Oldukça 277 27.6 104 28.6
Kısmen 273 27.2 140 38.5
Çok az 204 20.3 87 24.0
Hiç 82 8.2 10 2.8
Boş/Geçersiz 13 1.3 1 0.3
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.22 3.11 
Stand. Sap. 1.181 0.928 

                         X1-X2= 0.11                t= 1.648                 p= 0.100 
 

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde ders araç ve 

gereçlerini öğrenciler 3.22, öğretmenlerde 3.11 ile kısmen’in üzerinde yeterli 

görmektedir. Grupların standart sapmaları öğrencilerde 1.181, öğretmenlerde ise 

0.928’dir. Öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşlerinin kendi içlerinde tam olarak 

özdeş oldukları söylenemez. 

 
Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın olup olmadığı için yapılan t-testi sonucuna göre öğretmenlerle 

öğrenciler arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir (t=1.648, 

p=0.100). 

 



 63 
 

 

Bulgulara göre endüstri meslek liselerinde ders araç ve gereçlerinin 

eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kısmen yeterli olduğu, 

ders araç ve gereçlerinin yeterliliğini artırıcı önlemlerin alınması söylenebilir. 

 

3.4.15 Öğrencilerin Problemlerinin Giderilmesinde Öğretmenlerin 

Rolü 

 
 Endüstri meslek liselerindeki öğrencilerin okulda karşılaştıkları 

problemlerin giderilmesinde öğretmenlerin ne derecede yardımcı olduklarına 

ilişkin öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerine tablo 3.34 ‘de yer verilmektedir. 

 

Endüstri meslek liselerinde öğrencilerin okulda karşılaştıkları 

problemlerin giderilmesinde öğretmenlerin % 41.6’sı kısmen, % 39.1’i oldukça 

düzeyinde yardımcı olduklarını, öğrencilerin % 27.2’si oldukça, % 20.2’si 

kısmen öğretmenlerinin yardımcı olduklarını belirtmektedirler. 

 

Öğrencilerin okulda karşılaştıkları problemlerin giderilmesinde 

öğretmenler 3.46, öğrenciler 3.27 kısmen’in üzerinde ortalama ile öğretmenlerin 

yardımcı olduğunu düşünmektedir. Grupların standart sapmaları öğrencilerde 

1.305, öğretmenlerde ise 0.811’dir. Öğretmen ve öğrenci görüşlerinin kendi 

içlerinde özdeş oldukları söylenemez. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın olup olmadığı için yapılan t-testi sonucuna göre öğretmenlerle 

öğrenciler arasında anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (t=-2.635, 

p=0.009). 
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Tablo 3.34 

Öğrencilerin Okulda Karşılaştıkları  

Problemlerin Giderilmesinde Öğretmenlerin Yardımcı Olmaları 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 205 20.4 31 8.5
Oldukça 273 27.2 142 39.1
Kısmen 203 20.2 151 41.6
Çok az 186 18.5 30 8.3
Hiç 116 11.6 4 1.1
Boş/Geçersiz 21 2.1 5 1.4
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.27 3.46 
Stand. Sap. 1.305 0.811 

                       X1-X2= -0.19              t= -2.635                p= 0.009* 
                      *: p < 0.05düzeyinde manidar. 
 

Verilere göre öğrencilerin okulda karşılaştıkları problemlerin 

giderilmesinde öğretmenlerin kısmen ile oldukça arasında yeterli olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 

3.4.16 Rehberlik Hizmetleri 

 
 Tablo 3.35’de endüstri meslek liselerindeki rehberlik hizmetlerinin 

yeterliği konusunda öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerine yer verilmektedir. 

 
Endüstri meslek liselerindeki rehberlik hizmetlerini öğrencilerin          

% 22.6’sı oldukça, % 22.3’ü çok az, % 20.1’i kısmen, % 16.2’si çok yeterli 

görürlerken, % 16.1’i ise hiç yeterli görmemektedirler. Okuldaki rehberlik 

hizmetlerini öğretmenlerin % 39.9’u kısmen, % 25.9’u oldukça, % 24.2’si çok 

az düzeyinde yeterli görmektedirler.  
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Tablo 3.35 

Rehberlik Hizmetlerinin Yeterliliği 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 163 16.2 16 4.4
Oldukça 227 22.6 94 25.9
Kısmen 202 20.1 145 39.9
Çok az 223 22.3 88 24.2
Hiç 162 16.1 18 5.0
Boş/Geçersiz 27 2.7 2 0.6
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.01 3.01 
Stand. Sap. 1.339 0.940 

                        X1-X2= 0.00                t= 0.008                 p= 0.994 
 

Öğrencilerle öğretmenlerin aritmetik ortalamalarına bakıldığında  3.01 

ile aynı ortalamaya sahip oldukları yani rehberlik hizmetlerinin kısmen 

düzeyinde yeterli olduğu görülmektedir. Grupların standart sapmaları 

öğrencilerde 1.339, öğretmenlerde ise 0.940’tır. Öğretmenlerin öğrencilere göre 

kendi içlerinde daha özdeş oldukları anlaşılmaktadır. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın olup olmadığı için yapılan t-testi sonucuna göre öğretmenlerle 

öğrenciler arasında anlamlı bir farkın olmadığı net olarak görülmektedir 

(t=0.008, p=0.994). 

 

Bu verilere göre endüstri meslek liselerinde ki rehberlik hizmetlerini 

ortak görüşle öğrencilerle öğretmenler kısmen yeterli bulmaktadırlar.  
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3.4.17 Okulun Fiziki Yapısının Eğitim ve Öğretime Etkisi 

 
 Tablo 3.36’da eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde 

endüstri meslek liselerinin fizikî (bina, derslik, laboratuar vb.) yeterliği 

konusunda öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerine yer verilmektedir. 

 
Tablo 3.36 

Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesinde  

Okulun Fizikî Yapısının (Bina, Derslik, Laboratuar vb.) Yeterliliği 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 173 17.2 28 7.7
Oldukça 255 25.5 112 30.9
Kısmen 225 22.4 146 40.2
Çok az 194 19.3 62 17.1
Hiç 147 14.6 12 3.3
Boş/Geçersiz 10 1.0 3 0.8
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.11 3.23 
Stand. Sap. 1.315 0.937 

                       X1-X2= -0.11              t= -1.513                p= 0.130 
 

Endüstri meslek liselerinde öğrencilerin % 25.5’i oldukça, % 22.4’ü 

kısmen, % 19.3’ü çok az, % 17.2’si çok düzeyinde  eğitim ve öğretim 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde fizikî (bina, derslik, laboratuar vb.) yapıyı 

yeterli görürlerken, öğretmenlerin % 40.2’si kısmen, % 30.9’u oldukça,           

% 17.1’i çok az düzeyinde yeterli görmektedirler.  

 

Öğrencilerin 3.11, öğretmenlerin 3.23 ile kısmen’in üzerinde aritmetik 

ortalamaya sahip oldukları tablodan görülmektedir. Grupların standart sapmaları 
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öğrencilerde 1.315, öğretmenlerde ise 0.937’dir. Öğretmenlerin öğrencilere göre 

kendi içlerinde daha özdeş oldukları anlaşılmaktadır. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın olup olmadığı için yapılan t-testi sonucuna göre öğretmenlerle 

öğrenciler arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir (t=0.008, 

p=0.994). 

 

Bu verilere göre endüstri meslek liselerinde ki rehberlik hizmetlerini 

öğrencilerle öğretmenler ortak görüşle kısmen yeterli bulmaktadırlar. Rehberlik 

hizmetlerinin yeterliğini artırıcı önlemlerin alınması gerektiği söylenebilir. 

 
3.4.18 Okulun Fiziki Yapısının Sosyal Faaliyetlere Etkisi 

 
 Endüstri meslek liselerindeki sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 

okulun fizikî yapısının (bina, derslik, laboratuar vb.) yeterliği konusunda 

öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerine tablo 3.37’de yer verilmektedir. 

 

Endüstri meslek liselerinde öğrencilerin % 27.7’si oldukça, % 26.7’si 

kısmen, % 21.0’ı çok az düzeyinde sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 

okulun fizikî (bina, derslik, laboratuar vb.) yapısını yeterli görürlerken, 

öğretmenlerin % 32.8’i kısmen, % 28.7’si çok az, % 23.1’i oldukça düzeyinde 

yeterli görmektedirler.  

 

Öğrencilerin 3.11, öğretmenlerin 2.98 ile kısmen düzeyinde aritmetik 

ortalamaya sahip oldukları tablodan görülmektedir. Grupların standart sapmaları 

öğrencilerde 1.188, öğretmenlerde ise 1.051’dir. Öğretmenlerin öğrencilere göre 

kendi içlerinde daha özdeş oldukları anlaşılmaktadır. 
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Tablo 3.37 

Sosyal Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesinde  

Okulun Fizikî Yapısının (Bina, Derslik, Laboratuar vb.) Yeterliği 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 124 12.4 29 8.0
Oldukça 278 27.7 84 23.1
Kısmen 268 26.7 119 32.8
Çok az 211 21.0 104 28.7
Hiç 104 10.3 23 6.3
Boş/Geçersiz 19 1.9 4 1.1
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.11 2.98 
Stand. Sap. 1.188 1.051 

                       X1-X2= 0.13                t= 1.841                 p= 0.066 
 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın olup olmadığı için yapılan t-testi sonucuna göre öğretmenlerle 

öğrenciler arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir (t=1.841, 

p=0.066). 

 

Bu verilere göre endüstri meslek liselerinde sosyal faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesinde okulun fizikî yapısını (bina, derslik, laboratuar vb.) 

öğrencilerle öğretmenler ortak görüşle kısmen yeterli bulmaktadırlar.  

 
3.4.19 Okuldaki Sosyal Faaliyetlerin Öğrencilerin Hizmetine 

Sunulması 

 
 Tablo 3.38’de endüstri meslek liselerindeki sosyal faaliyetlerin 

öğrencilerin hizmetine ne derecede sunulduğu konusundaki soruya ilişkin 

öğrenci ve öğretmen görüşlerine yer verilmektedir. 
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Tablo 3.38 

Sosyal Faaliyetlerin Öğrencilerin Hizmetlerine Sunulması  

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 102 10.2 20 5.5
Oldukça 236 23.5 81 22.3
Kısmen 279 27.8 121 33.3
Çok az 229 22.8 115 31.7
Hiç 123 12.2 24 6.6
Boş/Geçersiz 35 3.5 2 0.6
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 2.96 2.88 
Stand. Sap. 1.187 1.010 

                       X1-X2= 0.08              t= 1.140                   p= 0.255 
 

Endüstri meslek liselerindeki sosyal faaliyetleri öğrencilerin % 27.8’i 

kısmen, % 23.5’i oldukça, % 22.8’i çok az düzeyinde hizmetlerine sunulduğunu 

belirtirlerken, öğretmenlerin % 33.3’ü kısmen, % 31.7’si çok az, % 22.3’ü 

oldukça düzeyinde öğrencilerin hizmetine sunulduğu görüşündedirler.  

 

Aritmetik ortalamalar itibariyle öğrenciler 2.96, öğretmenler 2.88 ile 

kısmen’e yakın düzeyinde sosyal faaliyetlerin öğrencilerin hizmetine sunulduğu 

belirtilmektedirler. Grupların standart sapmaları öğrencilerde 1.187, 

öğretmenlerde ise 1.010’dur. Öğretmenlerin öğrencilere göre kendi içlerinde 

daha özdeş olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın olup olmadığı için yapılan t-testi sonucuna göre öğretmenlerle 

öğrenciler arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir (t=1.140, 

p=0.255). 

 



 70 
 

 

Tablodan anlaşıldığı üzere öğrencilerle öğretmenler ortak görüşle, 

endüstri meslek liselerinde ki sosyal faaliyetlerin öğrencilerin hizmetine 

kısmen’e yakın düzeyde sunulduğu görüşünde birleşmektedirler.  

 
3.4.20 Okuldaki Sosyal Faaliyetlere Öğrencilerin Katılımı 

 
Endüstri meslek liselerindeki sosyal faaliyetlere öğrencilerin ne 

derecede katıldığı konusunda öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerine tablo 

3.39’de yer verilmektedir. 

 

Öğrencilerin % 24.7’si çok az, % 22.3’ü kısmen düzeyinde 

okullarındaki sosyal faaliyetlere katıldıklarını, % 20.0’ı hiç katılmadıklarını 

ifade etmektedirler. Öğretmenlerin % 38.6’sı çok az, % 35.2’si ise kısmen 

düzeyinde öğrencilerin okulda düzenlenen sosyal faaliyetlere katıldığı 

görüşündedirler.  

Tablo 3.39 

Sosyal Faaliyetlere Öğrencilerin Katılımı 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 114 11.4 9 2.5
Oldukça 175 17.4 64 17.6
Kısmen 224 22.3 128 35.2
Çok az 248 24.7 140 38.6
Hiç 201 20.0 20 5.5
Boş/Geçersiz 42 4.2 2 0.6
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 2.74 2.73 
Stand. Sap. 1.298 0.903 

                       X1-X2= 0.01               t= 0.198                  p= 0.843 
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Aritmetik ortalamalar itibariyle öğrencilerin 2.74, öğretmenlerin 2.73 ile 

kısmen’e yakın düzeyde öğrencilerin okuldaki sosyal faaliyetlere katıldıkları 

görülmektedir. Ancak grupların standart sapmaları öğrencilerde 1.298, 

öğretmenlerde ise 0.903’tür. Öğretmenlerin öğrencilere göre kendi içlerinde 

daha özdeş olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın olup olmadığı için yapılan t-testi sonucuna göre öğretmenlerle 

öğrenciler arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir (t=0.198, 

p=0.843). 

 

Bu verilere göre öğrencilerle öğretmenler, endüstri meslek liselerinde 

sosyal faaliyetlere öğrencilerin kısmen’e yakın düzeyde katıldıkları görüşünde 

birleşmektedirler. 

 

3.4.21 Üniversiteye Girişte Uygulanan Farklı Katsayı 

 
Tablo 3.40’da üniversiteye girişte endüstri meslek lisesi öğrencilerine 

uygulanan farklı katsayı konusunda öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerine yer 

verilmektedir. 

 

Öğrencilerin % 27.1’i kısmen, % 25.1’i çok, % 21.1’i oldukça 

düzeyinde endüstri meslek liselerinden üniversiteye girişte uygulanan farklı 

katsayının bu okullara olan talebi olumsuz olarak etkilediği görüşündedirler. 

Aynı konuda öğretmenlerin % 51.8’i çok, % 21.8’i oldukça, % 13.1’i ise 

kısmen düzeyinde olumsuz etkilediğini ifade etmektedirler.  
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Tablo 3.40 

Üniversiteye Girişte Uygulanan Farklı Katsayının  

Meslek Liselerine Olan Talebe Olumsuz Etkisi 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 252 25.1 188 51.8
Oldukça 212 21.1 79 21.8
Kısmen 272 27.1 48 13.1
Çok az 149 14.8 34 9.4
Hiç 86 8.6 13 3.6
Boş/Geçersiz 33 3.3 1 0.3
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.41 4.09 
Stand. Sap. 1.265 1.160 

                        X1-X2= -0.68             t= -8.980                 p= 0.000* 
                        *: p < 0.05düzeyinde manidar. 
 

Aritmetik ortalamalar itibariyle öğrenciler 3.41’le kısmen ile oldukça 

arasında, öğretmenler ise 4.09 ile oldukça’nın biraz üzerinde olumsuz 

etkilediğini düşünmektedirler. 

 

Grupların standart sapmaları öğrencilerde 1.265, öğretmenlerde ise 

1.160’tır. Öğretmenlerin öğrencilere göre kendi içlerinde daha özdeş olduğu 

görülmektedir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın olup olmadığı için yapılan t-testi sonucuna göre öğretmenlerle 

öğrenciler arasında anlamlı bir farkın olduğu anlaşılmaktadır (t=-8.980, 

p=0.000). 
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Bu verilere göre, endüstri meslek liselerinden üniversiteye girişte 

uygulanan farklı katsayının bu okullara olan talebi olumsuz etkilediği görüşüne 

öğretmenler öğrencilere göre daha kesin bir ifade ile katılmaktadırlar. 

 
3.4.22 Endüstri Meslek Liselerinde Açılan Branşların Yöre 

İhtiyacına Uygunluğu 

 
Tablo 3.41’de endüstri meslek lisesi mezunlarının yörenin ara kademe 

eleman ihtiyacını karşılamada meslek alanlarına göre ne derecede yeterli olduğu 

konusunda öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerine yer verilmektedir. 

 
Endüstri meslek lisesi mezunlarının yörenin ara kademe eleman 

ihtiyacını karşılamada öğrencilerin % 32.8’i kısmen, % 26.6’sı oldukça 

düzeyinde meslek alanlarına göre yeterli olduğu görüşündedirler. Aynı konuda 

öğretmenlerin ise % 42.2’si oldukça, % 34.7’si kısmen düzeyinde meslek 

alanlarına göre yeterli olduğunu ifade etmektedirler. 

 

Aritmetik ortalamalar itibariyle öğrenciler 3.23’le kısmen’in üzerinde, 

öğretmenler ise 3.51 ile kısmen ile oldukça arasında görüş ifade etmektedirler. 

Grupların standart sapmaları öğrencilerde 1.131, öğretmenlerde ise 0.858’dir.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın olup olmadığı için yapılan t-testi sonucuna göre öğretmenlerle 

öğrenciler arasında anlamlı bir farkın olduğu anlaşılmaktadır (t=-4.211, 

p=0.000). 

 

Bu görüşler ışığında, endüstri meslek lisesi mezunlarının yörenin ara 

kademe eleman ihtiyacını meslek alanlarına göre karşılamada öğretmen ve 

öğrenciler kısmen ile oldukça arasında yeterli olduğunu düşünmektedirler. 
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Tablo 3.41 

Yörenin Ara Kademe İnsan Gücü İhtiyacının Karşılanmasında  

Endüstri Meslek Liselerinde Uygulanan Meslek Alanlarına Uygunluğu 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 144 14.3 38 10.5
Oldukça 267 26.6 153 42.2
Kısmen 329 32.8 126 34.7
Çok az 175 17.4 40 11.0
Hiç 75 7.5 3 0.8
Boş/Geçersiz 14 1.4 3 0.8
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.23 3.51 
Stand. Sap. 1.131 0.858 

                          X1-X2= -0.28             t= -4.211                 p= 0.000* 
                          *: p < 0.05düzeyinde manidar. 

 
 

3.5 ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 

GÖRDÜĞÜ BECERİ EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER  

 
3.5.1 Meslekî Bilgilerin Karşılaştırılması 

 
Tablo 3.42’de endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin okulda 

öğrendikleri meslekî bilgilerle işletmede kazandıkları meslekî bilgilerin ne 

derecede uyumlu olduğu konusunda öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerine yer 

verilmektedir. 

 

Endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin okulda öğrendikleri 

meslekî bilgilerle işletmede kazandıkları meslekî bilgilerin uyumu konusunda 

öğrencilerin % 31.9’u oldukça, % 22.9’u kısmen, % 18.8’i çok az düzeyinde 

uyumlu olduğu görüşünü paylaşmaktadırlar. Aynı konuda öğretmenlerin          
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% 48.7’si kısmen, % 32.4’ü oldukça düzeyinde uyumlu olduğunu 

düşünmektedirler. 

Tablo 3.42 

Öğrencilerin Okulda Öğrendikleri Meslekî Bilgilerle  

İşletmelerde Kazandıkları Meslekî Bilgilerin Uyumu  

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 134 13.3 6 1.7
Oldukça 320 31.9 118 32.4
Kısmen 230 22.9 177 48.7
Çok az 189 18.8 55 15.2
Hiç 113 11.3 6 1.7
Boş/Geçersiz 18 1.8 1 0.3
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.18 3.17 
Stand. Sap. 1.220 0.763 

                        X1-X2= 0.00               t= 0.021                  p= 0.983 
 

 

Aritmetik ortalamalar itibariyle öğrenciler 3.18, öğretmenler 3.17 ile 

kısmen’in üzerinde görüşte birleşmektedirler. Grupların standart sapmaları 

öğrencilerde 1.220, öğretmenlerde ise 0.763’tür.  

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın olup olmadığı için yapılan t-testi sonucuna göre öğretmenlerle 

öğrenciler arasında anlamlı bir farkın olmadığı anlaşılmaktadır (t=0.021, 

p=0.983). 

 

Bu görüşler ışığında öğretmen ve öğrenciler ortak görüşle endüstri 

meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin okulda öğrendikleri meslekî bilgilerle, 

işletmede kazandıkları meslekî bilgilerin kısmen uyumlu olduğu söylenebilir. 
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3.5.2 Meslekî Becerilerin Karşılaştırılması 

 
Endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin okulda aldıkları meslekî 

eğitimle işletmede kazandıkları meslekî becerilerin ne derecede uyumlu olduğu 

konusunda öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerine tablo 3.43’de yer 

verilmektedir. 

 

Endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin % 30.9’u oldukça,          

% 24.5’i kısmen, % 19.4’ü çok az düzeyinde okulda aldıkları meslekî eğitimle 

işletmede kazandıkları meslekî becerilerin uyumlu olduğu görüşünü 

paylaşmaktadırlar. Öğretmenlerin ise % 51.9’u kısmen, % 28.9’u oldukça,       

% 14.9’u da çok az düzeyinde uyumlu olduğunu düşünmektedirler. 

Tablo 3.43 

Öğrencilerin Okulda Aldıkları Meslekî Eğitimle 

İşletmelerde Kazandıkları Meslekî Becerilerin Uyumu 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 138 13.7 8 2.2
Oldukça 310 30.9 105 28.9
Kısmen 246 24.5 188 51.9
Çok az 195 19.4 54 14.9
Hiç 94 9.4 7 1.9
Boş/Geçersiz 21 2.1 1 0.3
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.21 3.15 
Stand. Sap. 1.190 0.765 

                        X1-X2= 0.06              t= 0.895                   p= 0.371 
 

Aritmetik ortalamalar itibariyle öğrenciler 3.21, öğretmenler ise 3.15 ile 

kısmen’in üzerinde görüşte birleşmektedirler. Grupların standart sapmaları 

öğrencilerde 1.190, öğretmenlerde ise 0.765’tir.  
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Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın olup olmadığı için yapılan t-testi sonucuna göre öğretmenlerle 

öğrenciler arasında anlamlı bir farkın olmadığı anlaşılmaktadır (t=0.895, 

p=0.371). 

 

Bu görüşler ışığında, endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin 

okulda aldıkları meslekî becerilerle işletmede kazandıkları meslekî becerilerin 

kısmen uyumlu olduğu anlaşılmaktadır. 

 
3.5.3 İşletmede Alınan Beceri Eğitiminin Okuldaki Başarılarını 

Etkilemesi 

 
‘Endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin işletmede aldıkları 

beceri eğitimi okuldaki başarılarını ne derecede olumlu etkilemektedir’ 

sorusuna öğrenci ve öğretmenlerin verdiği cevaplara tablo 3.44’de yer 

verilmektedir. 

 

Endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin % 33.1’i oldukça,          

% 24.0’ı kısmen, % 19.5’i çok düzeyinde işletmede aldıkları beceri eğitiminin 

okuldaki başarılarını olumlu etkilediğini düşünmektedirler. Aynı konuda 

öğretmenler ise     % 40.8’i kısmen, % 26.7’si çok az, % 23.4’ü de oldukça 

düzeyinde olumlu etkilediği görüşündedirler. 

 

Aritmetik ortalamalar itibariyle öğrencilerin 3.44’le kısmen ile oldukça 

arasında, öğretmenlerinde 2.92 ile kısmen düzeyinde görüş ifade etmektedirler. 

Grupların standart sapmalarına bakıldığında öğretmenlerin görüşlerinin kendi 

içlerinde öğrencilere göre daha özdeş oldukları anlaşılmaktadır 

(Öğrenciler=1.190, öğretmenler=0.923). 



 78 
 

 

Tablo 3.44 

İşletmelerde Alınan Beceri Eğitiminin 

Okuldaki Başarıyı Olumlu Etkileme Düzeyi 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 196 19.5 12 3.3
Oldukça 332 33.1 85 23.4
Kısmen 241 24.0 148 40.8
Çok az 125 12.4 97 26.7
Hiç 83 8.3 20 5.5
Boş/Geçersiz 27 2.7 1 0.3
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.44 2.92 
Stand. Sap. 1.190 0.923 

                        X1-X2= 0.52               t= 7.527                  p= 0.000* 
                        *: p < 0.05düzeyinde manidar. 
 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın olup olmadığı için yapılan t-testi sonucuna göre öğretmenlerle 

öğrenciler arasında anlamlı bir farkın olduğu anlaşılmaktadır (t=7.527, 

p=0.000). 

 

Bu verilere göre, endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin 

işletmede aldıkları beceri eğitiminin okuldaki başarılarını istenen düzeyde 

olumlu etkilemesinde öğretmenlerin öğrencilere göre daha iyimser oldukları 

anlaşılmaktadır. 

 

3.5.4 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

 
Tablo 3.45’te endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin okulda 

aldıkları meslekî eğitimin, işletmelerdeki işçi sağlığı ve iş güvenliği için ne 
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derecede yeterli olduğu konusunda öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerine yer 

verilmektedir. 

 

Endüstri meslek lisesindeki meslekî eğitimin, işletmedeki işçi sağlığı ve 

iş güvenliği için son sınıf öğrencilerinin % 30.8’i oldukça, % 25.7’si kısmen,             

% 21.6’sı çok düzeyinde yeterli olduğunu düşünmektedirler. Öğretmenlerin ise     

% 42.1’i kısmen, % 36.4’ü oldukça düzeyinde yeterli olduğu görüşündedirler. 

Tablo 3.45 

Okulda Verilen Meslekî Eğitimin 

İşletmedeki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunda Yeterliği 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 217 21.6 18 5.0
Oldukça 309 30.8 132 36.4
Kısmen 258 25.7 153 42.1
Çok az 125 12.4 54 14.8
Hiç 64 6.4 4 1.1
Boş/Geçersiz 31 3.1 2 0.6
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.50 3.29 
Stand. Sap. 1.161 0.821 

                       X1-X2= 0.21              t= 3.154                   p= 0.002* 
                       *: p < 0.05düzeyinde manidar. 
 

Aritmetik ortalamalar itibariyle öğrenciler 3.50 ile kısmen ile oldukça 

arasında, öğretmenler 3.29 ile kısmen’in üzerinde görüş ifade etmektedirler. 

Grupların standart sapmalarına bakıldığında öğretmenlerle ve öğrencilerin 

görüşlerinin kendi içlerinde tam olarak özdeş oldukları söylenemez 

(Öğrenciler=1.161, öğretmenler=0.821). 
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Yapılan t-testi sonucuna göre grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları 

arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu anlaşılmaktadır (t=3.154, 

p=0.002). 

 

Bu verilere göre, endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin okulda 

aldıkları meslekî eğitimin işletmede işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda 

kısmen yeterli olduğu anlaşılmaktadır.  

 

3.5.5 Müşteri ve Personelle Olan İlişkiler 

 
Tablo 3.46’da endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin okulda 

aldıkları meslekî eğitimin işletmedeki müşteri ve personelle olan ilişkilerinde ne 

derecede yeterli olduğu konusunda öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerine yer 

verilmektedir. 

Tablo 3.46 

Öğrencilerin Okulda Aldıkları Meslekî Eğitimin 

İşletmedeki Müşteri ve Personelle Olan İlişkilerdeki Yeterliği 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 238 23.7 23 6.3
Oldukça 347 34.6 129 35.5
Kısmen 220 21.9 145 39.9
Çok az 122 12.1 58 16.0
Hiç 51 5.1 6 1.7
Boş/Geçersiz 26 2.6 2 0.6
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.61 3.29 
Stand. Sap. 1.135 0.870 

                       X1-X2= 0.32               t= 4.881                  p= 0.000* 
                       *: p < 0.05düzeyinde manidar. 
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Endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencileri okulda aldıkları meslekî 

eğitimi işletmelerdeki müşteri ve personelle olan ilişkilerinde % 34.6’sı 

oldukça, % 23.7’si çok, % 21.9’u kısmen düzeyinde yeterli olduğunu 

düşünmektedirler. Aynı konuda öğretmenlerin % 39.9’u kısmen, % 35.5’i 

oldukça düzeyinde yeterli olduğu fikrinde birleşmektedirler. 

 

Aritmetik ortalamalar itibariyle öğrenciler 3.61’le kısmen ile oldukça 

arasında, öğretmenlerde 3.29 ile kısmen’in üzerinde görüş belirtmektedirler. 

Grupların standart sapmalarına bakıldığında öğretmen ve öğrenci görüşlerinin 

kendi içlerinde özdeş olmadıkları anlaşılmaktadır (Öğrenciler=1.135, 

öğretmenler=0.870). 

 

Yapılan t-testi sonucuna göre grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları 

arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu anlaşılmaktadır (t=4.881, 

p=0.000). 

 

Bu görüşler ışığında, endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin 

işletmede aldıkları beceri eğitiminin okuldaki başarılarını istenen düzeyde 

olumlu etkilemediği anlaşılmaktadır.  

 

3.5.6 İş Yeri Disiplinine Uyum 

 
Tablo 3.47’de endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin beceri 

eğitimini aldıkları işletmelerde iş yeri disiplinine ne derecede uyum 

sağladıklarına ilişkin soruya öğrenci ve öğretmenlerin verdiği cevaplar yer 

almaktadır. 
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Endüstri meslek lisesinde görev yapan öğretmenlerin % 53.7’si 

oldukça, son sınıf öğrencilerinde % 50.3’ü çok düzeyinde işletmedeki iş yeri 

disiplinine öğrencilerin uyum sağladıklarını belirtmektedirler. 

 
Aritmetik ortalamalar itibariyle öğrenciler 4.22 ile oldukça’nın 

üzerinde, öğretmenlerde 3.73 ile oldukça’ya yakın görüş ifade etmektedirler. 

Grupların standart sapmalarına bakıldığında öğrenci görüşlerinin kendi içlerinde 

öğretmenlere göre daha özdeş oldukları anlaşılmaktadır (Öğrenciler=1.030, 

öğretmenler=0.815). 

Tablo 3.47 

Öğrencilerin Beceri Eğitimi Aldıkları  

İşletmelerde ki İş Yeri Disiplinine Uyum Sağlamaları  

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 505 50.3 48 13.2
Oldukça 290 28.9 195 53.7
Kısmen 106 10.6 88 24.3
Çok az 41 4.0 23 6.3
Hiç 34 3.4 4 1.1
Boş/Geçersiz 28 2.8 5 1.4
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 4.22 3.73 
Stand. Sap. 1.030 0.815 

                        X1-X2= 0.49               t= 8.186                  p= 0.000* 
                        *: p < 0.05düzeyinde manidar. 
 

t-testi sonucuna göre grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 

0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu anlaşılmaktadır (t=8.186, p=0.000). 

 

Verilere göre, endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin işletmedeki 

iş yeri disiplinine genel olarak uyum sağladıkları anlaşılmaktadır.  
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3.5.7 İşletmelerdeki Teknik İmkânlar 

 
Tablo 3.48’de endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin beceri 

eğitimi aldıkları işletmelerdeki teknik imkanların ne derecede yeterli olduğu 

konusunda öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerine yer verilmektedir. 

 
Tablo 3.48 

Beceri Eğitimi Alınan İşletmelerdeki Teknik İmkânların Yeterliliği 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 375 37.4 14 3.9
Oldukça 304 30.3 130 35.8
Kısmen 151 15.0 167 46.0
Çok az 94 9.3 45 12.4
Hiç 43 4.3 3 0.8
Boş/Geçersiz 37 3.7 4 1.1
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.90 3.30 
Stand. Sap. 1.151 0.768 

                        X1-X2= 0.61               t= 9.236                  p= 0.000* 
                        *: p < 0.05düzeyinde manidar. 

 
Tablo incelendiğinde endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin            

% 37.4’ü çok, % 30.3’ü oldukça düzeyinde beceri eğitimi aldıkları işletmedeki 

teknik imkanları yeterli görmektedirler. Öğretmenlerin ise % 46.0’ı kısmen,           

% 35.8’i oldukça düzeyinde işletmelerin teknik imkanlarını yeterli 

görmektedirler. 

 

Aritmetik ortalamalar itibariyle öğrenciler 3.90 ile oldukça, öğretmenler 

ise 3.30 ile kısmen’in üzerinde görüş ifade etmektedirler. Grupların standart 

sapmalarına bakıldığında öğrenci görüşlerinin kendi içlerinde öğretmenlere göre 

daha özdeş oldukları anlaşılmaktadır (Öğrenciler=1.151, öğretmenler=0.768). 
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t-testi sonucuna göre grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 

0.05 düzeyinde anlamlı bir görüş farkının olduğu anlaşılmaktadır (t=9.236, 

p=0.000). 

 

Bu verilere göre, öğrenci ve öğretmenler endüstri meslek lisesi son sınıf 

öğrencilerinin beceri eğitim aldıkları işletmelerde teknik imkanları tamamen 

olmasa da yeterli görmektedirler. 

 

3.5.8 İşletmelerde Teknik İmkânların Kullanıma Sunulması 

 
Tablo 3.49’da endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin 

işletmelerdeki teknik imkanların ne derecede öğrencilerin kullanımına 

sunulduğu konusunda öğrenci ve öğretmen görüşlerine yer verilmektedir. 

 
Beceri eğitimi aldıkları işletmelerin teknik imkanlarını öğrencilerin     

% 33.8’i oldukça, % 27.1’i çok düzeyinde kullanımlarına sunulduğunu 

belirtmektedirler. Aynı konuda öğretmenlerin % 49.3’ü kısmen düzeyinde 

öğrencilerin kullanımlarına sunulduğunu ifade etmektedirler. 

 

Aritmetik ortalamalar itibariyle öğrenciler 3.70’le oldukça’ya yakın, 

öğretmenlerde 3.07 ile kısmen görüşünde birleşmektedirler. Grupların standart 

sapmalarına bakıldığında öğrenci ve öğretmen görüşlerinin kendi içlerinde 

özdeş oldukları söylenemez (Öğrenciler=1.140, öğretmenler=0.831). 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre 

öğretmenlerle öğrenciler arasında anlamlı bir farkın olduğu anlaşılmaktadır 

(t=9.570, p=0.000). 
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Tablo 3.49 

İşletmelerdeki Teknik İmkânların Öğrencilerin Kullanımına Sunulması 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 272 27.1 14 3.8
Oldukça 339 33.8 87 24.0
Kısmen 195 19.4 179 49.3
Çok az 112 11.1 71 19.6
Hiç 47 4.7 9 2.5
Boş/Geçersiz 39 3.9 3 0.8
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.70 3.07 
Stand. Sap. 1.140 0.831 

                        X1-X2= 0.63               t= 9.570                  p= 0.000* 
                        *: p < 0.05düzeyinde manidar. 

 

Bu görüşlere göre, endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin beceri 

eğitimini gördükleri işletmelerdeki teknik imkanların kısmen kullanımlarına 

sunulduğu anlaşılmaktadır.  

 
3.5.9 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

 
Tablo 5.9’da endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin beceri 

eğitimini aldıkları işletmelerde ne derecede mesleklerinin gerektirdiği işlerde 

çalıştırıldığı konusunda öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerine yer verilmektedir. 

 
Öğrencilerin % 31.2’si oldukça, % 26.5’i çok, % 22.3’ü kısmen 

düzeyinde işletmelerde mesleklerinin gerektirdiği işlerde çalıştırıldıklarını 

vurgulamaktadırlar. Aynı konu ile ilgili öğretmenlerin ise % 44.6’sı kısmen,    

% 28.7’si oldukça, % 22.6’sı da çok az düzeyinde çalıştırıldıklarını 

söylemektedir. 
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Tablo 3.50 

Beceri Eğitimi Verilen İşletmelerde Öğrencilerin  

Mesleklerinin Gerektirdiği İşlerde Çalıştırılmaları 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 266 26.5 7 1.9
Oldukça 313 31.2 104 28.7
Kısmen 224 22.3 162 44.6
Çok az 105 10.4 82 22.6
Hiç 64 6.4 5 1.4
Boş/Geçersiz 32 3.2 3 0.8
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.63 3.07 
Stand. Sap. 1.180 0.804 

                        X1-X2= 0.56                t= 8.276                 p= 0.000* 
                        *: p < 0.05düzeyinde manidar. 
 

Aritmetik ortalamalar itibariyle öğrenciler öğretmenlere göre daha fazla 

oranda mesleklerinin gerektirdiği işlerde çalıştırıldıklarını ifade etmektedirler 

(öğrenciler 3.63 öğretmenler 3.07). Grupların standart sapmalarına bakıldığında 

öğrenci ve öğretmen görüşlerinin kendi içlerinde özdeş oldukları söylenemez 

(Öğrenciler=1.180, öğretmenler=0.804). 

 

Yapılan t-testi sonucuna göre grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları 

arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu anlaşılmaktadır (t=8.276, 

p=0.000). 

 

Verilere göre, endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin 

işletmelerde kısmen’in üzerinde bir düzeyde mesleklerinin gerektirdiği işlerde 

çalıştırıldığı anlaşılmaktadır. Okul yönetimi ve koordinatör öğretmenlerin bu 

konuda işletmelerle daha sıkı ilişkiler içinde bulunması gerektiği söylenebilir. 
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3.5.10 Sosyal İmkânlardan Öğrencilerin Yararlanması 

 
Endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin beceri eğitimini aldıkları 

işletmelerdeki sosyal imkânlardan (servis, yemek vs.) ne derecede 

faydalandıkları konusunda öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerine tablo 3.51’de 

yer verilmektedir. 

 
Beceri eğitimi aldıkları işletmelerde ki sosyal imkânlardan (servis, 

yemek vs.) son sınıf öğrencilerinin % 37.5’i çok, % 23.4’ü oldukça, % 15.0’ı 

kısmen düzeyinde faydalandırıldıklarını ifade etmektedirler. Öğretmenler ise % 

39.1 ile oldukça, % 27.0 ile kısmen düzeyinde öğrencilerin faydalandırıldığını 

düşünmektedirler. 

Tablo 3.51 

İşletmelerdeki Sosyal İmkânlardan (Servis, Yemek vs.)  

Öğrencilerin Faydalanmaları 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 376 37.5 70 19.3
Oldukça 235 23.4 142 39.1
Kısmen 151 15.0 98 27.0
Çok az 97 9.6 40 11.0
Hiç 117 11.7 8 2.2
Boş/Geçersiz 28 2.8 5 1.4
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.67 3.63 
Stand. Sap. 1.382 0.992 

                          X1-X2= 0.04               t= 0.513                  p= 0.608 
 

Aritmetik ortalamalar itibariyle öğrenciler 3.67, öğretmenler 3.63 ile 

oldukça’ya yakın görüş ifade etmektedirler. Grupların standart sapmalarına 
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bakıldığında öğretmen görüşlerinin kendi içlerinde öğrencilere göre daha özdeş 

oldukları anlaşılmaktadır (Öğrenciler=1.382, öğretmenler=0.992). 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre 

öğretmenlerle öğrenciler arasında anlamlı bir farkın olmadığı anlaşılmaktadır 

(t=0.513, p=0.608). 

 

Öğrenci ve öğretmenlere göre, beceri eğitimi alınan işletmelerdeki 

sosyal imkânlardan (servis, yemek vs.) öğrencilerin oldukça faydalandırıldığı 

anlaşılmaktadır. 

 

3.5.11 Öğrencilerin Meslekî Becerileri Kazanmasında İşletme 

Yöneticilerinin Yardımları 

 
Tablo 3.52’de endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin meslekî 

becerileri kazanmalarında işletme yöneticilerinin ne derecede yardımcı 

oldukları konusunda öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerine yer verilmektedir. 

 

Meslekî becerileri kazanmaları konusunda öğrencilerin % 32.7’si çok,       

% 28.7’si oldukça, % 19.7’si kısmen düzeyinde işletme yöneticilerinin yardımcı 

olduklarını ifade etmektedirler. Öğretmenlerin ise % 47.9’u kısmen, % 33.1’i 

oldukça düzeyinde işletme yöneticilerinin öğrencilere yardımcı olduklarını 

düşünmektedirler. 

 

Aritmetik ortalamalar itibariyle öğrenciler 3.77 ile oldukça’ya yakın, 

öğretmenler 3.25 ile kısmen’e yakın görüş ifade etmektedirler. Grupların 
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standart sapmalarına bakıldığında öğretmen ve öğrenci görüşlerinin kendi 

içlerinde özdeş oldukları söylenemez (Öğrenciler=1.169, öğretmenler=0.800). 

 

Tablo 3.52 

Öğrencilerin Meslekî Becerileri Kazanabilmelerine  

Yöneticilerin Yardımları 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 328 32.7 14 3.9
Oldukça 288 28.7 120 33.1
Kısmen 198 19.7 174 47.9
Çok az 109 10.8 43 11.8
Hiç 46 4.6 8 2.2
Boş/Geçersiz 35 3.5 4 1.1
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.77 3.25 
Stand. Sap. 1.169 0.800 

                        X1-X2= 0.52               t= 7.762                  p= 0.000* 
                        *: p < 0.05düzeyinde manidar. 
 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın olup olmadığını görmek için yapılan t-testi sonucuna göre 

öğretmenlerle öğrenciler arasında anlamlı bir farkın olduğu anlaşılmaktadır 

(t=7.762, p=0.000). 

 

Bu duruma göre, endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin meslekî 

becerileri kazanmaları konusunda işletme yöneticilerinin öğrencilere kısmen 

yardımcı oldukları anlaşılmaktadır.  
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3.5.12 Öğrencilerin İşletmedeki Meslekî Becerileri Kazanmasına 

Eğitici Personelin Katkısı 

 
Endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin meslekî becerileri 

kazanmalarında işletmelerdeki eğitici personelin ne derecede yardımcı oldukları 

konusunda öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerine tablo 3.53’de yer 

verilmektedir. 

Tablo 3.53 

Öğrencilerin Beceri Eğitimi Aldıkları İşletmelerde ki Eğitici Personelin 

Öğrencilerin Meslekî Becerileri Kazanabilmelerine Yardımcı Olmaları 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 302 30.1 10 2.8
Oldukça 323 32.2 121 33.3
Kısmen 200 19.9 175 48.2
Çok az 88 8.7 46 12.7
Hiç 58 5.8 7 1.9
Boş/Geçersiz 33 3.3 4 1.1
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.74 3.23 
Stand. Sap. 1.163 0.778 

                        X1-X2= 0.52               t= 7.829                  p= 0.000* 
                        *: p < 0.05düzeyinde manidar. 
 

Meslekî becerileri kazanmaları konusunda endüstri meslek lisesi son 

sınıf öğrencilerinin % 32.2’si oldukça, % 30.1’i çok, % 19.9’u kısmen 

düzeyinde işletmelerde eğitici personelin yardımcı olduğunu ifade 

etmektedirler. Öğretmenlerin ise % 48.2’si kısmen, % 33.3’ü oldukça düzeyinde 

işletmelerde eğitici personelin öğrencilere yardımcı olduğunu düşünmektedirler. 

 

Aritmetik ortalamalar itibariyle öğrenciler 3.74 ile oldukça’ya yakın, 

öğretmenlerde 3.23 ile kısmen’in üzerinde görüş belirtmektedirler. Grupların 
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standart sapmalarına bakıldığında öğretmen ve öğrencil görüşlerinin kendi 

içlerinde özdeş oldukları söylenemez (Öğrenciler=1.163, öğretmenler=0.778). 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında t-testi sonucuna göre 

0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (t=7.829, p=0.000). 

 

Verilere göre, endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin meslekî 

becerileri kazanmaları konusunda işletmelerdeki eğitici personelin kısmen 

yardımcı oldukları görülmektedir. Bu konuda yönetici ve eğitici personelin 

öğrencilere daha fazla yardımcı olması yönünde düzenleme ve denetim 

yapılmalıdır. 

 
3.5.13 Öğrencilerin Girişimcilik ve Yöneticilik Yeteneklerinin 

Gelişmesi 

 
Tablo 3.54’te endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin beceri 

eğitimini aldıkları işletmelerde girişimcilik ve yöneticilik yeteneklerinin ne 

derecede geliştiği konusunda öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerine yer 

verilmektedir. 

 
Endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin % 36.1’i oldukça,           

% 24.1’i kısmen, % 22.0’ı çok düzeyinde beceri eğitimi yapılan işletmelerde 

girişimcilik ve yöneticilik yeteneklerinin geliştiğini düşünmektedirler. 

Öğretmenlerin % 49.0’ı kısmen, % 25.3’ü çok az, % 18.2’si de oldukça 

düzeyinde beceri eğitimi yapılan işletmelerde öğrencilerin girişimcilik ve 

yöneticilik yeteneklerinin geliştiğini ifade etmektedirler. 

 

Aritmetik ortalamalar itibariyle öğrenciler 3.64 ile oldukça ile kısmen 

arasında, öğretmenler ise 2.91 ile kısmen’e yakın görüş ifade etmektedirler. 
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Grupların standart sapmalarına bakıldığında öğrenci görüşlerinin kendi içlerinde 

öğretmenlere göre daha özdeş oldukları anlaşılmaktadır (Öğrenciler=1.071, 

öğretmenler=0.836). 

Tablo 3.54 

Öğrencilerin Beceri Eğitimi Aldıkları İşletmelerdeki 

Girişimcilik ve Yöneticilik Yeteneklerinin Gelişmesi 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 221 22.0 10 2.8
Oldukça 362 36.1 66 18.2
Kısmen 242 24.1 178 49.0
Çok az 109 10.8 92 25.3
Hiç 38 3.8 14 3.9
Boş/Geçersiz 32 3.2 3 0.8
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.64 2.91 
Stand. Sap. 1.071 0.836 

                         X1-X2= 0.73              t= 11.706                 p= 0.000* 
                         *: p < 0.05düzeyinde manidar. 
 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın olup olmadığını görmek için yapılan t-testi sonucuna göre 

öğretmen ve öğrenci görüşleri arasında anlamlı bir farkın olduğu 

anlaşılmaktadır (t=11.706, p=0.000). 

 

Bu veriler ışığında, endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin beceri 

eğitimi yapılan işletmelerde girişimcilik ve yöneticilik yeteneklerinin kısmen 

düzeyinde geliştiği anlaşılmaktadır.  
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3.5.14 Öğrencilerin Özlük Haklarının Korunmasında İşletme 

Yöneticilerinin Katkıları 

 
Tablo 3.55’te endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin beceri 

eğitimini aldıkları işletme yöneticilerinin öğrencilerin haklarının korunmasına 

ne derecede yardımcı olduklarına ilişkin öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerine 

yer verilmektedir. 

Tablo 3.55 

Öğrencilerin Özlük Haklarının Korunmasına  

Beceri Eğitimi Aldıkları İşletme Yöneticilerinin Yardımcı Olmaları 

Öğrenci Öğretmen Katılım 
Düzeyi f % f % 
Çok 279 27.8 16 4.4
Oldukça 331 33.0 119 32.8
Kısmen 213 21.2 147 40.5
Çok az 88 8.8 67 18.4
Hiç 61 6.1 12 3.3
Boş/Geçersiz 32 3.1 2 0.6
Toplam 1004 100.0 363 100.0
Ağırl. Ort. 3.70 3.17 
Stand. Sap. 1.159 0.894 

                           X1-X2= 0.53               t= 7.896                  p= 0.000* 
                           *: p < 0.05düzeyinde manidar. 
 

Tablo 3.55 incelendiğinde beceri eğitimi yapılan işletmelerde 

öğrencilerin özlük haklarının korunması konusunda endüstri meslek lisesi son 

sınıf öğrencilerinin % 33.0’ı oldukça, % 27.8’i çok, % 21.2’si kısmen 

düzeyinde işletme yöneticilerinin özen gösterdiğini düşünmektedirler. Aynı 

konuda öğretmenlerin     % 40.5’i kısmen, % 32.8’i oldukça, % 18.4’ü çok az 

düzeyinde özen gösterildiğini düşünmektedirler. 
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Aritmetik ortalamalar itibariyle öğrenciler 3.70’le oldukça’ya yakın, 

öğretmenler 3.17 ile kısmen’in üzerinde görüş belirtmektedirler. Grupların 

standart sapmalarına bakıldığında öğürenci ve öğretmen görüşlerinin kendi 

içlerinde özdeş oldukları söylenemez (Öğrenciler=1.159, öğretmenler=0.894). 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre 

öğretmenlerle öğrenciler arasında anlamlı bir farkın olduğu anlaşılmaktadır 

(t=7.896, p=0.000). 

 

Elde edilen verilere göre, endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin 

özlük haklarının korunması konusunda beceri eğitimini aldıkları işletme 

yöneticilerinin kısmen ile oldukça arasında özen gösterdikleri anlaşılmaktadır.  
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3.6 MEZUNLARIN KİŞİSEL BİLGİLERİ VE GÖRÜŞLERİ 

 
3.6.1 Mezunların Cinsiyetleri 

 
Tablo 3.56 incelendiğinde endüstri meslek liselerinden mezun 

olanlardan ankete cevap verenlerin tamamına yakınını erkeklerin oluşturduğu 

anlaşılmaktadır (% 93.7). 

Tablo 3.56 

Mezunların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

Cinsiyet f % 
Kız 61 6,3
Erkek 903 93,7
Toplam 964 100,0

 

3.6.2 Mezunların Mezuniyet Yılları 

 
Tablo 3.57’ye bakıldığında anket yapılan mezunların % 63.9’unu 2001 

yılında mezun olanlar, geriye kalan % 36.1’ini ise 2000 yılında mezun olanlar 

oluşturmaktadır. 

 

Tablo 3.57 

Endüstri Meslek Liselerinden Mezun Olanların Yıllara Göre Dağılımı 

Bölümler f % 

2000 348 36,1
2001 616 63,9
Toplam 964 100,0
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3.6.3 Mezunların Bölümleri 

 
Tablo 3.58 incelendiğinde anket yapılanların % 35.4’ünü elektrik,                

% 27.4’ünü tesviye, % 20.0’ını elektronik, % 17.2’sini mobilya ve dekorasyon 

bölümlerinden mezun olanlar oluşturmaktadır.  

 

Tablo 3.58 

Endüstri Meslek Lisesinden Mezun Olanların Bölümlere Göre Dağılımı 

Bölümler f % 

Elektrik 341 35,4
Elektronik 193 20,0
Mobilya ve Dekorasyon 166 17,2
Tesviye 264 27,4
Toplam 964 100,0

 
 

3.6.4 Mezun Oldukları İllere Göre Çalışan Mezunlar 

 
Tablo 3.59’da endüstri meslek liselerinden mezun olanların okullarının 

bulunduğu illerde çalışıp çalışmadıklarına göre dağılımına yer verilmektedir. 

 
Tablo 3.59 incelendiğinde mezunların % 11.8’i İstanbul, % 10.9’u 

Adana,   % 8.2’si Bursa, % 8.1’i Denizli, % 8.1’i Zonguldak, % 8.0’ı Ankara 

illerinde öğrenim gördüğü görülmektedir. 

 

Geriye kalan mezunların dağılımına bakıldığında % 7.6’sı İzmir,         

% 7.4’ü Antalya, % 6.6’sı Kayseri, % 6.2’si Trabzon, % 5.5’i Şanlı Urfa,         

% 4.3’ü Van, % 4.0’ı Mardin, % 3.3’ü de Muş illerinde öğrenim gördüğü 

anlaşılmaktadır. 
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Tablo 3.59 

İllere Göre Çalışan Mezunların Dağılımı  

Mezunlar Çalışanlar İller 
f % f Satır % 

İstanbul 114 11,8 62 54,4 
Adana 105 10,9 29 27,6 
Bursa 79 8,2 52 65,8 
Denizli 78 8,1 56 71,8 
Zonguldak 78 8,1 36 46,2 
Ankara 77 8,0 40 51,9 
İzmir 73 7,6 34 46,6 
Antalya 71 7,4 49 69,0 
Kayseri 64 6,6 31 48,4 
Trabzon 60 6,2 23 38,3 
Şanlı Urfa 53 5,5 23 43,4 
Van 41 4,3 22 53,7 
Mardin 39 4,0 12 30,8 
Muş 32 3,3 13 40,7 
Toplam 964 100,0 482 50.0 

 

Çalışan mezunların illere göre dağılımına bakıldığında ise Denizli’den 

mezun olanların % 71.8’i, Antalya’dan mezun olanların % 69.0’ı, Bursa’dan 

mezun olanların % 65.8’i, İstanbul’dan mezun olanların % 54.4’ü, Van’dan 

mezun olanların % 53.7’si, Ankara’dan mezun olanların % 51.9’unun ücretli bir 

işte çalıştığı görülmektedir. Bu illerde ki iş bulma oranının % 50’nin üzerinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Anket yapılan diğer illerdeki mezunların iş bulma oranlarının ise         

% 50’nin altında olduğu anlaşılmaktadır. Bu illerdeki mezunların iş bulma 

oranlarına bakıldığında bunların sırasıyla Kayseri % 48.4, İzmir % 46.6, 

Zonguldak % 46.2, Şanlı Urfa % 43.4, Muş % 40.7, Trabzon % 38.3, Mardin   

% 30.8, Adana % 27.6 olduğu anlaşılmaktadır. 
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3.6.5 Mezunların Okullarını Tercih Nedenleri 

 
Endüstri meslek liselerinden mezun olanların, mezun oldukları 

okullarını niçin tercih ettikleri sorusuna verdikleri cevaplara tablo 3.60’ta yer 

verilmektedir. 

Tablo 3.60 

Mezunların Endüstri Meslek Lisesini Tercih Nedenleri 

Görüşler f % 

En kısa zamanda iş hayatına atılmak istediğimden 548 57,6 
Yüksek öğrenime hazırlanmayı düşündüğümden 263 27,6 
Lise diploması almak için 121 12,7 
Meslek sahibi olmak için, branşımı sevdiğimden 20 2,1 
Toplam 952 100,0 

 
Tablo 3.60 incelendiğinde mezunların % 57.6’sı en kısa zamanda iş 

hayatına atılmak istediğinden, % 27.6’sı yüksek öğrenime hazırlanmak 

istediğinden, % 12.7’si de lise diploması almak için endüstri meslek lisesini 

tercih ettikleri görülmektedir. 

 

Endüstri meslek liselerinden mezun olanların yarıdan fazlasının bu 

okulları meslek sahibi olmak için tercih ettikleri anlaşılmaktadır. 

 
3.6.6 Mezunların Ücretli Bir İşte Çalışma Durumları 

 
Tablo 6.6’da endüstri meslek liselerinden mezun olanların ücretli bir 

işte çalışma durumlarının bölümlere göre dağılımına yer verilmektedir. 
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Tablo 3.61 

Endüstri Meslek Lisesinden Mezun Olanların  

Ücretli Bir İşte Çalışma Durumlarının Bölümlere Göre Dağılımı 

Elektrik Elektronik Mob. 
Dek. Tesviye Satır 

Toplamı Görüşler 
f % f % f % f % f % 

Çalıştım/ 
çalışıyorum. 156 45,9 97 50,5 105 63,3 149 56,9 507 52,8 

Çalışmadım/ 
çalışmıyorum. 184 54,1 95 49,5 61 36,7 113 43,1 453 47,2 

Toplam 340 100,0 192 100,0 166 100,0 262 100,0 960 100,0 
                            X2= 15,949               S.D.= 3                  p= 0.01* 

  *: p < 0.05düzeyinde manidar. 
 

Tablo 3.61 incelendiğinde mezunların yarıdan biraz fazlasının (% 52.8) 

ücretli bir işte daha önce çalışmış ve/veya şu an çalışıyor oldukları 

anlaşılmaktadır. Kalan % 47.2’sinin ise mezun olduktan sonra herhangi bir 

ücretli işte hiç çalışmadıkları anlaşılmaktadır. 

 

Mezunların bölümlere göre iş bulma oranlarına bakıldığında sırasıyla 

mobilya ve dekorasyon % 63.3, tesviye % 56.9, elektronik % 50.5, elektrik      

% 45.9 oranında  ücretli bir işte daha önce çalışmış ve/veya şu an çalışıyor 

olduklarını ifade etmektedirler.  

 

Mezunların endüstri meslek liselerinden mezun olduktan sonra herhangi 

bir ücretli işte hiç çalışmamış olanların (iş bulamayanların) sırasıyla elektrik    

% 54.1, elektronik % 49.5, tesviye % 43.1, mobilya ve dekorasyon % 36.7 

oranlarında  olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Mezunların bitirdikleri bölümler itibariyle, çalışıp çalışmadıklarına 

verdikleri cevaplar arasında 0.05 düzeyinde bir uyumsuzluğun olduğu 
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görülmektedir (X2=15,949, p=0.01). Başka bir deyişle mezunların iş bulma 

durumlarının bölümlere göre bir fark oluşturduğundan bahsedilemez. 

 

3.6.7 Ücretli Bir İşte Çalışmamış/Halen Çalışmayan Mezunların 

Şimdiki Uğraşları 

 
Tablo 3.62’de endüstri meslek liselerinden mezun olduktan sonra ücretli 

bir işte hiç çalışmamış ve/veya halen çalışmıyor olanların şimdiki uğraşlarının 

bölümlere göre dağılımına yer verilmektedir. 

 

Tablo 3.62 incelendiğinde ücretli bir işte çalışmayan 445 mezunun      

% 40.7’si yüksek öğretime devam etmekte, % 26.3’ü yüksek öğretim 

sınavlarına hazırlanmakta, % 25.2’si ailesinin işletmesinde çalışmakta, % 7.9’u 

ise iş aradığını ifade etmektedirler. İş arayanlar dışında kalan mezunların 

herhangi bir uğraşılarının olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Bölümlere göre dağılıma bakıldığında yüksek öğrenime devam 

edenlerin oranının ilk sırada olduğu anlaşılmaktadır. Mobilya ve dekorasyon 

bölümü mezunlarından yüksek öğrenime devam edenlerin oranının diğer 

bölümlere göre daha fazla olduğu görülmektedir (% 54.2). 

 

Ücretli bir işte çalışmamış halen çalışmayan mezunların bölümleri ile şu 

anki konumlarına verdikleri cevaplar arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

uyumsuzluğa rastlanamamıştır (0.514). Mezunların bölümleri ile şimdiki 

uğraşları arasında bir uyumdan bahsedilebilir. 
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Tablo 3.62 

Ücretli Bir İşte Çalışmamış / Şu Anda Çalışmayan Mezunların  

Şimdiki Uğraşılarının Bölümlere Göre Dağılımı 

Elektrik Elektronik Mob.Dek. Tesviye Toplam Görüşler f % f % f % f % f % 
Yüksek öğretim 
sınavlarına 
hazırlanıyorum. 

56 30,9 24 25,3 12 20,3 25 22,7 117 26,3 

Yüksek 
öğretime devam 
ediyorum.  

64 35,4 39 41,0 32 54,2 46 41,8 181 40,7 

Ailemin 
işletmesinde 
çalışıyorum. 

47 26,0 24 25,3 11 18,6 30 27,3 112 25,2 

İş arıyorum. 14 7,7 8 8,4 4 6,9 9 8,2 35 7,9 
Toplam 181 100,0 95 100,0 59 100,0 110 100,0 445 100,0 

X2= 8,197               S.D.= 9                  p= 0.514 
 
3.6.8 Mezunların Branşlarının Çalıştıkları/Çalışıyor Oldukları 

İşleriyle İlgisi 

 
 Tablo 3.63’de ücretli bir işte çalışan mezunların mezun oldukları 

bölümle çalıştıkları işlerinin ilgisinin bölümlere göre dağılımına yer 

verilmektedir. 

Tablo 3.63 

Halen Çalışan/Çalışmış Olan Mezunların İşlerinin  

Mezun Oldukları Branşlarıyla İlgisinin Bölümlere Göre Dağılımı 

Elektrik Elektronik Mob. Dek. Tesviye Satır 
Toplamı İlgililik 

Durumu f % f % f % f % f % 
Evet 98 62,8 64 66,0 68 64,8 102 68,5 332 65,5 
Hayır 58 37,2 33 34,0 37 35,2 47 31,5 175 34,5 
Toplam 156 100,0 97 100,0 105 100,0 149 100,0 507 100,0 

X2= 3,162               S.D.= 6                  p= 0.788 
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Daha önce ücretli bir işte çalışmış ve/veya şu an çalışan 507 mezunun 

endüstri meslek lisesinden mezun oldukları bölümlerinin çalıştıkları/çalışıyor 

oldukları işleri ile ilgisine ilişkin bu mezunların % 65.5’i evet ilgilidir, % 34.5’i 

ise hayır ilgili değildir cevabını verdikleri görülmektedir.  

 

Bölümlere göre dağılıma bakıldığında benzer sonuçlarla 

karşılaşılmaktadır. Mezun olunan bölümlerle halen çalışan ve/veya çalışmış 

olan mezunların işlerinin ilgililiği konusunda tesviye bölümü % 68.5, elektronik 

bölümü % 66.0, mobilya ve dekorasyon bölümü % 64.8, elektrik bölümü ise     

% 62.8 oranlarında ilgili olduğunu ifade etmektedirler. İlgili olmayanların 

oranlarının ise bu durumun tam tersi olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Mezun olunan bölümlerle halen çalışılan ve/veya çalışılmış olan işler 

arasında 0.05 düzeyinde bir uyumsuzluğa rastlanmamıştır. Mezunların 

bölümleri ile işleri arasında 0.788 düzeyinde bir uyumdan söz edilebilir. 

 
3.6.9 Mezunların İş Bulabilmek İçin Bekleme Süreleri 

 
 Tablo 3.64’de endüstri meslek liselerinden mezun olanların mezun 

olduktan sonra ücretli bir iş bulabilmek için bekledikleri sürelerin bölümlere 

göre dağılımına yer verilmektedir. 
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 Tablo 3.64 incelendiğinde mezun olduktan sonra ücretli bir iş 

bulabilmek için endüstri meslek lisesi mezunlarının % 55.1’i 3 ay ve daha az, % 

20.5’i 10 ay ve daha fazla, % 14.9’u 4-6 ay arasında, % 9.5’i ise 7-9 ay arasında 

bekledikleri anlaşılmaktadır. 

Tablo 3.64 

Bölümlerine Göre Mezunların İş bulabilmek İçin Bekledikleri Süreler 

Elektrik Elektronik Mob. 
Dek. Tesviye Satır 

Toplamı 
İş 
Bulabilme 
Süreleri f % f % f % f % f % 
3 ay ve 
daha az 98 61,6 46 47,9 55 56,7 75 51,7 274 55,1 

4-6 ay 19 11,9 16 16,7 13 13,4 26 17,9 74 14,9 
7-9 ay 11 7,0 10 10,4 9 9,3 17 11,7 47 9,5 
10 ay ve 
daha fazla 31 19,5 24 25,0 20 20,6 27 18,7 102 20,5 

Toplam 159 100,0 96 100,0 97 100,0 145 100,0 497 100,0 
X2= 10.002               S.D.= 12                  p= 0.616 
 

 İş bulabilmek için bekleme sürelerinin bölümlere göre dağılımına 

bakıldığında çalışmış ve/veya çalışan mezunlardan elektrik bölümünden           

% 61.6’sı, mobilya ve dekorasyon bölümünden % 56.7’si, tesviye bölümünden 

% 51.7’si, elektronik bölümünden % 47.9’u 3 ay ve daha az sürede iş buldukları 

anlaşılmaktadır. Mezun olduktan sonra 10 ay ve daha fazla süre iş bulabilmek 

için bekleyenlerin bölümlere göre dağılımı sırasıyla elektronik % 25.0, mobilya 

ve dekorasyon % 20.6, elektrik % 19.5, tesviye % 18.7 oranlarında olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 
Mezun olunan bölümlerle iş bulabilmek için bekleme süreleri arasında 

0.05 düzeyinde uyumsuzluğa rastlanmamıştır. Başka bir deyişle 0.616 

düzeyinde bir uyumdan söz edilebilir. 
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3.6.10 Mezunların Mezun Oldukları/Çalıştıkları İller 

 
 Tablo 3.65’de endüstri meslek liselerinden mezun olduktan sonra 

çalışmış/şu an çalışanların aynı yada farklı illerde iş bulanların illere göre 

dağılımına yer verilmektedir. 

Tablo 3.65 

Daha Önce Çalışmış / Şu An Çalışan Mezunların İş Bulduğu İllere Dağılımı 

Çalışan Mezunlar 

Mezun Olduğu 
İlde İş Bulanlar 

Farklı İlde       
İş Bulanlar 

İller 

f Satır % f Satır % 
Bursa 52 100,0 - - 
İzmir 34 100,0 - - 
Van 22 100,0 - - 
Antalya 48 98,0 1 2,0 
Adana 28 96,6 1 3,4 
Denizli 54 96,4 2 3,6 
Ankara 38 95,0 2 5,0 
Kayseri 29 93,5 2 6,5 
Mardin 11 91,7 1 8,3 
Trabzon 21 91,3 2 8,7 
Zonguldak 32 88,9 4 11,1 
İstanbul 55 88,7 7 11,3 
Şanlı Urfa 20 87,0 3 13,0 
Muş 8 61,5 5 38,5 
Toplam 452 93.8 30 6,2 
X2= 5725,273               S.D.= 273                  p= 0.000* 

          *: p < 0.05düzeyinde manidar. 
 

 Tablo 3.65 incelendiğinde endüstri meslek liselerinden mezun olduktan 

sonra iş bulan mezunlardan % 93.8’inin  mezun oldukları illerde iş buldukları, 

kalan % 6.2’si ise mezun oldukları iller dışında iş buldukları görülmektedir. 

Bursa, İzmir ve Van illerinden mezun olanlardan iş bulanların tamamının 

mezun oldukları illerde iş buldukları anlaşılmaktadır. Bu iller dışında ki 
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örneklem illerine bakıldığında mezun olduğu illerde çoğunluğu iş bulan 

mezunların mezun oldukları illere göre sırasıyla Antalya % 98.0, Adana % 96.6, 

Denizli % 96.4, Ankara % 95.0, Kayseri % 93.5, Mardin % 91.7, Trabzon        

% 91.3 oranında olduğu görülmektedir. 

 
 Muş dışında kalan Zonguldak % 88.9, İstanbul % 88.7, Şanlı Urfa       

% 87.0 oranlarında olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Muş’ta bu oranın diğer illere 

göre düşük düzeyde (% 61.5) olduğu görülmektedir. 

 
 Mezun olunan/iş bulunan iller ile örneklem illeri arasında 0.05 

düzeyinde yapılan uyumsuzluk testi sonuçlarına göre bir her iki durum arasında 

bir uyumsuzluktan söz edilebilir.  

 
3.6.11 Mezunların İş Bulma Yöntemleri 

 
 Tablo 3.66’da endüstri meslek liselerinden mezun olduktan sonra 

çalışmış/şu an çalışan mezunların iş bulma yöntemlerine yer verilmektedir. 

 
Tablo 3.66 

Mezunların En Son Çalıştığı / Şu Anda Çalıştığı İşini Bulma Yöntemi 

Görüşler f % 

Tanıdık ve arkadaş yardımı ile 304 59,8 
Endüstri meslek lisesi yöneticileri ve öğretmenlerin yardımıyla 131 25,8 
İş ilanları ile 57 11,3 
Türkiye İş Kurumu aracılığı ile 15 3,1 
Toplam 507 100,0 
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 Tablo 3.66 incelendiğinde endüstri meslek liselerinden mezun olduktan 

sonra iş bulan mezunların % 59.8’i  tanıdık ve arkadaş yardımı ile, % 25.8’i  

endüstri meslek lisesi yönetici ve öğretmenlerin yardımıyla, % 11.3’ü iş ilanları 

ile, % 3.1’i ise Türkiye İş Kurumu aracılığı ile buldukları görülmektedir. 

 
 Bu dağılıma göre iş bulan mezunların yarıdan fazlasının tanıdık ve 

arkadaş yardımı ile iş buldukları, Türkiye İş Kurumu aracılığı ile iş bulanların 

oranının oldukça düşük bir düzeyde olduğu anlaşılmaktadır.  

 
3.6.12 Ücret Miktarları 

 
 Tablo 3.67’de endüstri meslek liselerinden mezunların halen çalıştıkları 

ve/veya en son çalıştıkları işte aldıkları ücretlerin bölümlere göre dağılımına yer 

verilmektedir. 

Tablo 3.67 

Mezunların En Son Çalıştığı / Çalışmakta Olduğu İşinde Aldığı  

Ücret Miktarının Bölümlere Göre Dağılımı 

Elektrik Elektronik Mob. Dek. Tesviye Satır 
Toplamı Görüşler 

f % f % f % f % f % 
Asgarî 
ücretten az 48 30,9 33 34,4 32 30,5 41 27,2 154 30,4 

Asgarî ücret 41 26,5 26 27,1 27 25,7 44 29,1 138 27,2 
Asgarî ücret 
–     300 
milyon TL. 

43 27,7 21 21,9 33 31,4 42 27,8 139 27,4 

301 milyon –  
500 milyon 
TL. 

13 8,4 9 9,4 9 8,6 14 9,3 45 8,9 

500 milyon 
TL.   ve daha 
fazla 

10 6,5 7 7,2 4 3,8 10 6,6 31 6,1 

Toplam 155 100,0 96 100,0 105 100,0 151 100,0 507 100,0 
X2= 4,521               S.D.= 12                  p= 0.972 
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 Tablo 3.67 incelendiğinde endüstri meslek liselerinden mezun olduktan 

sonra en son çalıştıkları ve/veya halen çalışanların % 30.4’ü asgarî ücretten az, 

% 27.4’ü asgarî ücret-300 milyon TL. arasında, % 27.2’si asgarî ücret aldıkları 

görülmektedir. 301 milyon-500 milyon TL. arasında ücret kazananların oranı   

% 8.9, kalan % 6.1’i ise 500 milyon TL. ve üzerinde ücret aldıklarını 

belirtmektedirler. 

 
 Kazanılan ücretlerin bölümlere göre dağılımına bakıldığında ise asgarî 

ücretten az kazanan mezunların bütün bölümlerde ilk sırada olduğu 

görülmektedir. Bunlardan elektronik % 34.4, elektrik % 30.9, tesviye % 30.5, 

mobilya ve dekorasyon % 27.2 oranlarında olduğu anlaşılmaktadır.  

 
 Anket yapılan tarih itibariyle 300 milyon TL. ve daha az kazanan 

mezunların 300 milyondan TL.’den fazla kazanan mezunlara göre çok daha 

fazla olduğu anlaşılmaktadır. 

 
 Mezunların bölümleri ile aldıkları ücret arasında 0.05 düzeyinde yapılan 

uyumsuzluk testi sonuçlarına bakıldığında bir uyumsuzluğa rastlanmamıştır 

(0.972). Başka bir deyişle mezunların aldıkları ücret ile bölümlere göre dağılım 

arasında bir uyumsuzluktan söz edilemez. 

 
3.6.13 Mezunların İşleri İle Aldıkları Eğitimin İlgililiği 

 
 Tablo 3.68’de endüstri meslek liselerinden mezunların halen çalıştıkları 

ve/veya en son çalıştıkları işin aldıkları meslekî eğitimle ne derecede ilgili 

olduğunun bölümlere göre dağılımına yer verilmektedir. 

 
 Tablo 3.68 incelendiğinde endüstri meslek lisesi mezunlarının aldıkları 

meslekî eğitimin en son çalıştıkları ve/veya halen çalışıyor oldukları iş ile 
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uyumu konusunda mezunların % 43.1’i yeteri kadar ilgili olduğunu, % 21.2’si 

çok ilgili olduğunu, % 19.0’ı hiç ilgili olmadığını, % 16.7’si az düzeyinde ilgili 

olduğunu belirtmektedirler. Çok ve yeteri kadar seçeneğini işaretleyen 

mezunların toplama oranının yaklaşık 2/3 olduğu anlaşılmaktadır. 

 
Tablo 3.68 

Mezunların En Son Çalıştığı / Çalışmakta Olduğu İşin  

Almış Olduğu Meslekî Eğitimle İlgililiği 

Elektrik Elektronik Mob. Dek. Tesviye Satır 
Toplamı Katılım 

Düzeyi f % f % f % f % f % 
Çok 29 18.3 21 21,6 21 20,0 37 25.0 108 21,2 
Yeteri 
kadar 69 43.7 42 43,4 48 45,7 60 40.5 219 43,1 

Az 27 17.7 17 17,5 14 13,3 26 17.6 84 16,7 
Hiç 32 20.3 17 17,5 22 21,0 25 16.9 96 19.0 
Toplam 157 100,0 97 100,0 105 100,0 148 100,0 507 100,0 

X2= 3,913               S.D.= 9                  p= 0.917 
 

 Bölümlere göre dağılımına bakıldığında okulda alınan meslekî eğitimle 

çalışılan işin yeteri kadar ilgili olduğuna bütün bölüm mezunlarının ilk sırada 

yer verdikleri görülmektedir. Bunların sırasıyla mobilya ve dekorasyon % 45.7, 

elektronik % 43.7, elektrik % 43.4, tesviye % 40.5 oranlarında olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 
 Halen çalışan ve/veya çalışmış olan mezunların bölümleri ile yaptıkları 

işin ilgililiği konusunda 0.05 düzeyinde yapılan uyumsuzluk testi sonucuna göre 

anlamlı uyumsuzluğa rastlanmamıştır (0.917). Çok ve yeteri kadar olumlu 

olarak kabul edilirse mezunların işlerinin bitirdikleri bölümlerle uyumlu olduğu 

söylenebilir. 
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3.6.14 Meslek Liselerini Tavsiye Etmek 

 
 Tablo 3.69’da endüstri meslek lisesi mezunlarının okullarını başkalarına 

tavsiye edip etmediklerine ilişkin görüşlerin bölümlere göre dağılımına yer 

verilmektedir.  

Tablo 3.69 

Mezunların Okullarını Başkalarına Tavsiye Etmeleri 

Elektrik Elektronik Mob. Dek. Tesviye Satır 
Toplamı Görüşler 

f % f % f % f % f % 
Evet  179 52,6 113 59,2 106 64,2 155 60,1 553 58,0 
Hayır  161 47,4 78 40,8 59 35,8 103 39,9 401 42,0 
Toplam 340 100,0 191 100,0 165 100,0 258 100,0 954 100,0 

X2= 7,200               S.D.= 3                  p= 0.066 
 

 Tablo 3.69 incelendiğinde endüstri meslek liseleri mezunlarının           

% 58.0’ı okullarını başkalarına tavsiye etmekte, % 42.0’ı ise tavsiye 

etmemektedir.  

 
 Mezunların bölümleri ile okullarını tavsiye etme durumları arasında 

0.05 düzeyinde bir uyumsuzluğa rastlanamamıştır (0.066). Başka deyişle 

bölümlere göre farklılık oluşturmamaktadır. 

 
 

3.6.15 Meslek Liselerini Tavsiye Etmeyen Mezunların Nedenleri 

 
 Endüstri meslek liselerini başkalarına tavsiye etmeyen mezunların 

nedenlerine tablo 3.70’de yer verilmektedir. 
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Tablo 3.70 

Mezun Olduğu Endüstri Meslek Lisesini  

Başkalarına Tavsiye Etmeme Nedenleri 

Görüşler f % 

Mezunlarının iş bulamaması 190 47,1 
Eğitim programlarının yetersizliği 133 33,0 
ÖSS’ye giriş sınavındaki farklı katsayı uygulaması 62 15,9 
Öğretmenlerin sayıca yetersizliği 16 4,0 
Toplam 401 100,0 

  

 Tablo 3.70 incelendiğinde mezun olduğu okulu başkalarına tavsiye 

etmeyenlerin % 47.1’i bu okul mezunlarının iş bulamamasını ilk sırada sebep 

olarak göstermektedirler. % 33.0’ı okulun eğitim programlarını yetersiz 

görürken, % 15.9’u ise ÖSS’ye giriş sınavındaki farklı katsayı uygulaması 

nedeniyle endüstri meslek liselerini başkalarına tavsiye etmemektedirler.  

 
 Mezunlarının iş bulamaması nedeniyle iş bulamayanların oranının 

yaklaşık yarısına yakını olduğu anlaşılmaktadır. 

 
3.6.16 Bina ve Öğretim Araçları Yönüyle Endüstri Meslek Liseleri 

 
 Tablo 3.71’de mezunların görüşlerine göre bina ve öğretim araçları 

yönüyle endüstri meslek liselerinin meslekî eğitime ne derecede uygun 

olduğuna yer verilmektedir.  

 
 Tablo 3.71 incelendiğinde endüstri meslek liseleri bina ve öğretim 

araçları yönüyle mezunların % 33.4’üne göre çok az, % 31.3’üne göre kısmen 

meslekî eğitime uygun, % 21.1’ine göre hiç uygun değildir. % 11.7’sine göre 

oldukça, % 2.5’ine göre ise çok uygundur. 
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Tablo 3.71 

Bina ve Öğretim Araçları Yönünden  

Endüstri Meslek Liselerinin Meslekî Eğitime Uygunluğu 

Elektrik Elektronik Mob. Dek. Tesviye Satır 
Toplamı Katılım 

Düzeyi f % f % f % f % f % 
Çok 8 2,5 5 2,7 2 1,2 7 3,0 22 2,5 
Oldukça 33 10,2 23 12,8 20 13,0 29 12,2 105 11,7 
Kısmen 101 31,2 55 30,6 44 28,6 80 33,8 280 31,3 
Çok az 109 33,6 61 33,9 50 32,5 79 33,3 299 33,4 
Hiç 73 22,5 36 20,0 38 24,7 42 17,7 189 21,1 
Toplam 324 100,0 180 100,0 154 100,0 237 100,0 895 100,0 

X2= 5,787               S.D.= 12             p= 0.926 
 

 Mezunların bölümlerine göre dağılımına bakıldığında; toplamı destekler 

yönde cevaplarla karşılaşılmaktadır. Bunlardan elektronik, elektrik ve mobilya 

dekorasyon bölümlerinde çok az cevabı ilk sırada ve sırasıyla yüzdelikleri ise        

% 33.9, % 33.6 ve % 32.5 olarak sıralanmaktadır. Tesviye bölümünde ise        

% 33.8 ile kısmen birinci sırada yer almaktadır.  

 
 Mezunların bölümleri ile derecelendirme seçenekleri arasında yapılan 

uyumsuzluk testine göre 0.05 düzeyinde anlamlı bir farka rastlanmamıştır 

(0.926). Başka bir deyişle mezunların derecelendirme seçenekleri bölümlere 

göre farklı olduğu söylenemez.  

 
 Kısmen ve daha altı yetersiz kabul edilecek olursa bina ve öğretim 

araçları yönüyle endüstri meslek liselerinin donanımının yetersiz olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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3.6.17 Öğretim Malzemeleri Yönüyle Endüstri Meslek Liseleri 

 
 Tablo 3.72’de endüstri meslek liselerindeki öğretim malzemelerinin 

(ders kitabı, kaynak kitap, öğretim malzemeleri vb.) sayısal ve nitelik yönünden 

ne derecede yeterli olduğuna ilişkin mezunların görüşlerine yer verilmektedir.  

 
Tablo 3.72 

Öğretim Malzemelerinin (Ders Kitabı, Kaynak Kitap, Öğretim Yaprakları 

vb) Sayısal ve Nitelik Yönünden Yeterliliği  

Elektrik Elektronik Mob. Dek. Tesviye Satır 
Toplamı Katılım 

Düzeyi f % f % f % f % f % 
Çok 11 3,4 11 6,2 15 9,8 12 5,1 49 5,5 
Oldukça 60 18,6 32 18,1 26 17,0 39 16,5 157 17,7 
Kısmen 119 37,0 65 36,7 39 25,5 81 34,3 304 34,2 
Çok az 86 26,7 48 27,1 55 35,9 74 31,4 263 29,6 
Hiç 46 14,3 21 11,9 18 11,8 30 12,7 115 13,0 
Toplam 322 100,0 177 100,0 153 100,0 236 100,0 888 100,0 

X2= 17,128               S.D.= 12                  p= 0.145 
 

 Tablo 3.72 incelendiğinde sayısal ve nitelik yönünden endüstri meslek 

liselerindeki öğretim malzemeleri (ders kitabı, kaynak kitap, öğretim 

malzemeleri vb.) mezunların % 34.2’sine göre kısmen, % 29.6’sına göre çok az, 

% 17.7’sine göre oldukça meslekî eğitime uygun, % 13.0’ına göre hiç uygun 

değildir. Mezunların % 5.5’ine göre ise çok uygundur. 

 
 Verilen cevapların bölümlere göre dağılımına bakıldığında; elektronik 

bölümü mezunlarının % 37.0’ı, elektrik bölümü mezunlarının % 36.7’si, tesviye 

bölümü mezunlarının % 34.3’ü kısmen düzeyinde uygunluğu ilk sırada 

görmektedirler. Mobilya dekorasyon bölümünde ise % 35.9 ile çok az 

düzeyinde yeterli olduğunu ifade etmektedirler. 
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 Mezunların bölümlerine göre dağılımı ile öğretim malzemelerinin 

yeterlilik derecesi arasında 0.05 düzeyinde bir uyumsuzluğa rastlanamamıştır 

(0.145).  Bölümlere göre farklılıktan bahsedilemez. 

 
 Kısmen ve daha altı yetersiz kabul edilecek olursa endüstri meslek 

liselerindeki öğretim malzemelerinin (ders kitabı, kaynak kitap, öğretim 

malzemeleri vb.) sayısal ve nitelik yönünden yetersiz olduğu söylenebilir. 

 
3.6.18 Okuldaki Meslekî Bilgilerle İş Hayatının Uyumu 

 
 Endüstri meslek liselerinde kazanılan meslekî bilgilerle iş hayatının 

taleplerinin ne derecede uygun olduğuna ilişkin mezunların görüşlerine tablo 

3.73’de yer verilmektedir.  

Tablo 3.73 

Okulda Kazanılan Meslekî Bilgilerin İş Hayatının Taleplerine Uygunluğu 

Elektrik Elektronik Mob. Dek. Tesviye Satır 
Toplamı Katılım 

Düzeyi f % f % f % f % f % 
Çok 18 6,6 12 7,4 12 9,3 12 5,7 54 7,0 
Oldukça 41 15,0 22 13,7 27 20,8 27 12,9 117 15,1 
Kısmen 100 36,6 45 28,0 35 26,9 58 27,8 238 30,8 
Çok az 86 31,5 56 34,8 44 33,8 70 33,5 256 33,1 
Hiç 28 10,3 26 16,1 12 9,2 42 20,1 108 14,0 
Toplam 273 100,0 161 100,0 130 100,0 209 100,0 773 100,0 

X2= 21,177               S.D.= 12                  p= 0.048* 
          *: p < 0.05düzeyinde manidar. 
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 Tablo 3.73 incelendiğinde endüstri meslek liselerinde kazanılan meslekî 

bilgilerle iş hayatının taleplerinin ne derecede uygun olduğu konusunda 

mezunların % 33.1’i çok az, % 30.8’i kısmen, % 15.1’i oldukça düzeyinde 

uygun olduğu görüşündedirler. Mezunların % 14.0’ına göre ise hiç uygun değil, 

% 7.0’ına göre ise çok uygundur.  

 
 Bölümlere göre dağılıma bakıldığında; elektronik bölümü mezunlarının     

% 36.6’sı kısmen düzeyinde uygunluğu birinci sırada tercih etmektedirler. 

Ancak elektrik bölümü mezunlarının % 34.8’i, mobilya ve dekorasyon bölümü 

mezunlarının % 33.8’i ve tesviye bölümü mezunlarının % 33.5’i çok az 

düzeyinde uygunluğu ilk sırada tercih etmektedirler.  

 
 Okulda kazanılan meslekî bilgilerle iş hayatının taleplerinin uygunluk 

derecelendirmesi ile bölümlere göre dağılım arasında 0.05 düzeyinde bir 

uyumsuzluğa rastlanmıştır (0.048).  Ancak bölümlere göre tamamen faklılık 

olduğu söylenemez. 

 
 Kısmen ve daha altı yetersiz kabul edilecek olursa endüstri meslek 

liselerinde kazanılan meslekî bilgilerin iş hayatının taleplerine uygun olmadığı 

anlaşılmaktadır. 

 
3.6.19 Okuldaki Meslekî Becerilerle İş Hayatının Uyumu 

 
Tablo 3.74’de endüstri meslek liselerinde kazanılan meslekî 

becerilerle iş hayatının taleplerinin ne derecede uygun olduğuna ilişkin 

mezunların görüşlerine yer verilmektedir. 

 
 Tablo incelendiğinde endüstri meslek liselerinde kazanılan meslekî 

becerilerle iş hayatının taleplerinin ne derecede uygun olduğu konusunda 

mezunların % 35.1’i kısmen, % 34.3’ü çok az, % 13.4’ü oldukça düzeyinde 
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uygun olduğu görüşündedirler. Diğer mezunların % 11.2’sine göre ise hiç 

uygun değil,    % 6.0’ına göre ise çok uygundur.  

 
Tablo 3.74 

Okulda Kazanılan Meslekî Becerilerin İş Hayatının Taleplerine Uygunluğu 

Elektrik Elektronik Mob. Dek. Tesviye Satır 
Toplamı Katılım 

Düzeyi f % f % f % f % f % 
Çok 18 6,7 7 4,4 9 6,9 12 5,7 46 6,0 
Oldukça 30 11,2 30 19,0 21 16,2 22 10,5 103 13,4 
Kısmen 103 38,1 57 36,1 34 26,2 75 35,9 269 35,1 
Çok az 97 35,9 44 27,8 53 40,7 69 33,1 263 34,3 
Hiç 22 8,1 20 12,7 13 10,0 31 14,8 86 11,2 
Toplam 270 100,0 158 100,0 130 100,0 209 100,0 767 100,0 

                       X2= 20,546               S.D.= 12                  p= 0.057 
 

 Belirtilen görüşlerin bölümlere göre dağılımına bakıldığında; endüstri 

meslek liselerinde kazanılan meslekî becerilerle iş hayatının taleplerinin kısmen 

düzeyinde uygun olduğu görüşünü ilk sırada tercih eden elektrik bölümü 

mezunlarının % 38.1’i, elektronik bölümü mezunlarının % 36.1’i, mobilya ve 

dekorasyon bölümü mezunlarının % 35.9’u tercih etmektedirler. Ancak tesviye 

bölümü mezunlarının % 40.7’si çok az düzeyinde uygunluğu ilk sırada tercih 

etmektedirler.  

 
 Okulda kazanılan meslekî becerilerle iş hayatının uyumu konusunda 

mezunların verdikleri cevapların bölümlere göre dağılımı arasında 0.05 

düzeyinde bir uyumsuzluğa rastlanmamaktadır (0.057).  

 
Kısmen ve daha altı yetersiz kabul edilecek olursa endüstri meslek 

liselerinde kazanılan meslekî becerilerin iş hayatının taleplerine uygun olmadığı 

anlaşılmaktadır. 
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3.6.20 Okuldaki Meslekî Tutum ve İş Alışkanlıklarının İş Hayatı İle 

Uyumu 

 
Tablo 3.75’de endüstri meslek liselerinde kazanılan meslekî tutum ve 

iş alışkanlıklarının iş hayatının talepleri ile ne derecede uyumlu olduğuna ilişkin 

mezunların görüşlerine yer verilmektedir. 

 
Tablo 3.75 

Okulda Kazanılan Meslekî Tutum ve İş Alışkanlıklarının  

İş Hayatının Taleplerine Uygunluğu 

Elektrik Elektronik Mob. Dek. Tesviye Satır 
Toplamı Katılım 

Düzeyi f % f % f % f % f % 
Çok 16 5,9 8 5,0 10 7,8 9 4,5 43 5,7 
Oldukça 31 11,5 26 16,5 23 17,8 42 20,9 122 16,1 
Kısmen 98 36,5 50 31,6 36 27,9 46 22,9 230 30,4 
Çok az 91 33,8 48 30,4 45 34,9 69 34,3 253 33,4 
Hiç 33 12,3 26 16,5 15 11,6 35 17,4 109 14,4 
Toplam 269 100,0 158 100,0 129 100,0 201 100,0 757 100,0 

                       X2= 19,393               S.D.= 12                  p= 0.079 
 

 Tablo 3.75 incelendiğinde endüstri meslek liselerinde kazanılan meslekî 

tutum ve iş alışkanlıklarının iş hayatının talepleri ile ne derecede uyumlu olduğu 

konusunda mezunların % 33.4’ü çok az, % 30.4’ü kısmen, % 16.1’i oldukça 

düzeyinde uyumlu olduğu görüşündedirler. Diğer mezunların % 14.4’üne göre 

ise hiç uygun değil, % 5.7’sine göre ise çok uygundur.  

 
 Cevapların bölümlere göre dağılımına bakıldığında; endüstri meslek 

liselerinde kazanılan meslekî tutum ve iş alışkanlıklarının iş hayatının talepleri 

ile çok az düzeyinde uygun olduğu görüşünü ilk sırada elektrik bölümü 

mezunlarının % 36.5’i, elektronik bölümü mezunlarının % 31.6’sı, tercih 

etmektedirler. Ancak mobilya ve dekorasyon bölümü mezunlarının % 34.9’u ile 
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tesviye bölümü mezunlarının % 34.3’ü çok az düzeyinde uygunluğu ilk sırada 

tercih etmektedirler.  

 
 Okulda kazanılan meslekî tutum ve iş alışkanlıklarının iş hayatının 

taleplerine uygunluğu konusunda mezunların verdikleri cevapların bölümlere 

göre dağılımı arasında 0.05 düzeyinde bir uyumsuzluğa rastlanmamıştır (0.079).  

 
Kısmen ve daha altı yetersiz kabul edilecek olursa endüstri meslek 

liselerinde kazanılan meslekî tutum ve iş alışkanlıklarının iş hayatının talepleri 

ile uyumlu olmadığı anlaşılmaktadır. 

 
3.6.21 Okuldaki Genel Kültür Derslerinin İş Hayatına 

Hazırlamadaki Yeterliliği 

 
Tablo 3.76’da endüstri meslek liselerindeki genel kültür derslerinin iş 

hayatına hazırlamadaki yeterliliği konusunda mezunların görüşlerine yer 

verilmektedir. 

Tablo 3.76 

Genel Kültür Derslerinin İş Hayatına Hazırlamadaki Yeterliliği 

Elektrik Elektronik Mob. Dek. Tesviye Satır 
Toplamı Katılım 

Düzeyi f % f % f % f % f % 
Çok 40 14,9 24 15,3 18 13,7 34 16,6 116 15,2 
Oldukça 87 32,5 63 40,1 40 30,5 67 32,6 257 33,8 
Kısmen 61 22,8 30 19,1 27 20,6 42 20,5 160 21,0 
Çok az 63 23,5 27 17,2 31 23,7 43 21,0 164 21,6 
Hiç 17 6,3 13 8,3 15 11,5 19 9,3 64 8,4 
Toplam 268 100,0 157 100,0 131 100,0 205 100,0 761 100,0 

                       X2= 8,788               S.D.= 12                  p= 0.721 
 

 Tablo incelendiğinde endüstri meslek liselerindeki genel kültür 

derslerinin iş hayatına hazırlamadaki yeterliliği konusunda mezunların % 33.’i 
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oldukça, % 21.6’sı çok az, % 21.0’ı kısmen, % 15.2’si çok düzeyinde iş 

hayatına hazırladığı görüşündedirler. Geriye kalan mezunların % 8.4’ü ise hiç 

hazırlamadığını düşünmektedirler. 

 
 Endüstri meslek liselerindeki genel kültür derslerinin iş hayatına 

hazırlamadaki yeterliliği konusunda oldukça düzeyinde iş hayatına hazırladığını 

ilk sırada tercih edenler sırasıyla elektronik bölümü mezunlarının % 40.1’inin, 

tesviye bölümü mezunlarının % 32.6’sının, elektrik bölümü mezunlarının        

% 32.5’inin, mobilya ve dekorasyon bölümü mezunlarının % 30.5’inin olduğu 

görülmektedir. 

 
 Mezunların verdikleri cevapların bölümlere göre dağılımı arasında 0.05 

düzeyinde bir uyumsuzluğa rastlanmamıştır (0.721).  

 
Bu görüşler ışığında endüstri meslek liselerinde ki genel kültür 

derslerinin iş hayatına hazırlamadaki yeterliliği konusunda mezunların 

toplamdaki görüşleri arasında kesin bir bütünlük olmamakla birlikte olumlu 

düzeyde görüş belirttikleri söylenebilir. 
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BÖLÜM-IV 

GENEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

 
 Endüstri meslek liselerinde verilen eğitim ve istihdam ilişkisinin 

belirlenmesi için, Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı endüstri 

meslek liselerinin elektrik, elektronik, mobilya-dekorasyon ve tesviye 

bölümlerinde verilen eğitimin genel bir değerlendirmesinin yapılarak bu 

bölümlerden 1999-2000 ve 2000-2001 öğretim dönemlerinde mezun olanların 

mevcut durumlarını ortaya konması gerekmektedir. 

 

 Bu amaçla üç farklı örneklem grubuna uygulanmak üzere hazırlanan 

anket formlarında yer almayan görüşler için hazırlanan görüş ve öneriler kısmı 

ile ilgili sonuçlar tekrarlanma sayıları dikkate alınarak bu bölümde sıralanmıştır.  

 
 

4.1. 
 
MEZUNLARIN GENEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 
 

Sıra 
No Görüş ve Öneriler Frekans 

1 
Meslekî ve Teknik Lise mezunlarına üniversiteye giriş 
yolu açılmalı, isteyen herkese istediği bölüme girme 
hakkı verilmelidir.Katsayı farkı kaldırılmalıdır……..… 

 
 

59 

2 Meslek Liseleri sanayi ile orantılı olarak 
geliştirilmelidir.Teknolojik olarak yenilenmelidir…….. 

 
16 

3 Meslekte yetişmiş öğrencilere eğitim öğretiminin 
bitiminde işe yerleştirme konusunda rehber olunmalıdır 

 
14 

4 Teori ve pratik bilgiler bir arada verilmelidir….............. 11 

5 

Atölyede bazı konuların dersleri olduğu halde 
uygulama yapılmaması (Kalıp, bilgisayar, autocad, 
CNC) derslerinin uygulamasının olmaması yetersiz bir 
sebeptir ................ 

 
 

10 

6 Fizik,Kimya,Matematik derslerine daha fazla ağırlık 
verilmeli ………………………………..........................

 
10 

7 Bilgisayarlı ve CNC tezgahlarında eğitim görülmelidir . 8 

8 Meslek lisesinden mezun olduktan sonra yeteri kadar 
meslek bilgisi bulunmuyor, kolay iş bulunmuyor, 
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meslek dışında bir işle meşgul oluyorlar ...…………… 7 

9 
Meslek liselerinde verilen derslerin sayısal ağırlığının 
az olması üniversite avantajını azaltmakta, bu tip 
derslerin saati artırılmalıdır……………………………. 

 
 

6 

10 Üniversiteye giriş zor olduğu için çoğu insan düz 
liselere gitmeyi tercih ediyor…………………………... 

 
6 

11 Geleceğimize yeteri kadar önem verilmiyor. Okullarda 
uygulanan kültür dersleri yetersiz kalıyor…………....... 

 
6 

12 Meslek Yüksek Okullarından mühendisliğe geçişte 
etkili olan %10 barajı artırılmalıdır……………………. 

 
5 

13 Endüstri meslek lisesinde verilen bilgi ve beceriler 
geliştirilmelidir………………………………………… 

 
4 

14 2 yıllık yüksekokul mezunlarına iş imkanları 
açılmalıdır……………………………………………… 

 
4 

15 ÖSS’yi kazanmak için EML’e gidenlere alanında 
avantajlı hale getirilmelidir………………….................  

 
4 

16 
Meslek yüksekokulunda yetersiz bilgi veriliyor. 
Uygulamayla ilgili problemimiz var. MY Okulu 
kartımız var lisede ders görüyoruz ……………...  

 
 

3 

17 2 yıllık Meslek yüksekokullarından 4 yıllık fakültelere 
geçiş imkanı verilmelidir .......................………………. 

 
3 

18 MYO’da derse giren öğretmenler yetersiz 
kalmaktadır..................................................................... 

 
3 

19 Öğrencilerin sosyal etkinliklerde sınırlandığını 
düşünüyorum………………………………………… 

 
3 

20 İş hayatı ile EM Liselerindeki dersler arasında paralellik 
sağlanmalıdır………………………………................... 

 
2 

21 Okulun eve uzak olması ulaşım sorununu gündeme 
getirmektedir……………………………………………

 
2 

22 Öğretmenler ve öğrenciler ders konusunda yetersiz ve 
lakayıt bir anlayış içerisindeler …….…………………..

 
2 

23 Meslek lisesinde branşlaşmayı uygun görüyorum……...  2 
24 Sınıf mevcutları azaltılmalıdır ...…………..................... 2 

25 
Meslek lisesinden çıkan bir öğrenci zaten usta bir 
kişidir.Tekrar çıraklık eğitiminden ustalık belgesi 
alması gibi bir seçenek kaldırılmalıdır …………………

 
 

1 
26 Okullar Okullarda branş sayısı azaltılmalı …………..… 1 

27 

Üniversiteye yerleştirme puanı hesaplanırken kendi 
branşındaki mühendislik bölümlerine ek puan verilmeli 
veya en azından düz lise sayısal bölümü mezunlarına 
tanınan katsayı kadar bir katsayı uygulanmalıdır ....….. 

 
 
 

1 
28 Eğitim öğretim ile Döner Sermaye Atölyeleri  
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birbirinden ayrılmalıdır………………………………… 1 
29 EMLisesine Türkiye genelinde sınavla girilmelidir……. 1 

30 YÖK kapatılmalı herkesin eşit olduğu ÖSS sınavı 
yapılmalıdır……………………………………………..

 
1 

31 
Elektrik bölümü mezunu Elektrik öğretmenliği ve 
Elektrik mühendisliğini seçmek zorundaysa, düz lise 
mezunları mesleki eğitim fakültelerini seçmemelidir......

 
 

1 

32 
EML hangi bölüm olursa olsun iyi bir eğitim 
verilmiyor. Devlet meslek liselerine yeteri kadar önem 
vermiyor…...................................................................... 

 
 

1 

33 Meslek liselerinin hedeflerine ulaşmadığına 
inanıyorum 

1 

34 
Başarılı ve başarısız kişiler ayırt edilmeli.Okumayı 
düşünmeyenler sınavsız diye okula devam 
etmemelidir…………………………………………… 

 
 

1 

35 
Meslek lisesinden mezun olan kişilere pek iş imkanı 
sağlanamıyor.Özel sektörde meslek lisesinden mezun 
olanlara ilgi duyulmuyor…………………………...... 

 
 

1 

36 Mezun olduktan sonra kendi işimizi kurabilmek için 
gerekli olan sermaye ve iş imkanları yaratılmalı ......... 

 
1 

37 Genel kültür dersleri gereksiz.(Edebiyat,Felsefe) ........ 1 

38 Meslek yüksekokulu öğrencilerinin Deniz Astsubay 
Okullarına geçişi kolaylaştırılsın .…………………...  

 
1 

39 
Kişilerin iş hayatında karşılaşacağı kişilerle dialoğunu 
daha iyi yapabilmeleri için iletişim ve girişimcilik 
dersi konmalıdır ……………………………………… 

 
 

1 

40 
Meslek liselerinde 3.sınıfta başlayan staj döneminin 
2.sınıfta başlaması öğrenciye daha çok tecrübe ve bilgi 
kazandıracağına inanıyorum ...……………................. 

 
 

1 

41 Normal üniversite kampusünde ders görmeyi 
istiyorum ....................................................................... 

 
1 

42 Meslek Lisesinden yüksekokullara sınavsız geçişin 
durdurulmasını istiyorum ...........……...…………….. 

 
1 
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4.2. MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN GENEL GÖRÜŞ 
VE ÖNERİLERİ 

Sıra No Görüş ve Öneriler Frekans 

1 Yükseköğretime geçişteki adaletsizlik kaldırılmalı, 
üniversite yolu açılmalıdır ……………………......... 

 
18 

2 Öğretmenler zorunlu seminerlerle günün 
teknolojisine adapte edilmelidir. (Yurtiçi, yurtdışı ) ..

 
14 

3 

EM Lisesinde eğitim-öğretim süresinin 3 yıldan 4 
yıla çıkarılması öğrencilerin mesleki bilgilerini daha 
fazla pekiştirerek daha iyi düzeyde mezun olmaları 
sağlanabilir ………………………………….…….. 

 
 
 

9 

4 
İşletmelerde CNC tezgahlar olduğu halde, okullarda 
bu tezgahlardan bulunmamaktadır. Öğrenciler bu 
tezgahlarda uygulama yapabilmelidir ………..…..... 

 
 

7 
5 EM liselerine öğrenciler giriş sınavı ile alınmalıdır ..  6 

6 
Meslek Lisesi ve Teknik Lise mezunlarına ÖSS’de 
aldıkları puanın en az %10’u kadar ek puan 
verilmelidir ................……………………………… 

 
 

6 

7 
Okullarda Fizik-Kimya-Matematik derslerinin 
etkinliği arttırılmalıdır.Böylece üniversiteye gidecek 
öğrencilerin önü açılmalıdır ..……………………… 

 
 

5 

8 

İlköğretimde mühendis olacak öğrenciler EM 
Liselerine yönlendirilmelidir. Mühendislik 
fakültelerine Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 
ilgili bölümleri haricinde öğrenci alınmamalıdır…… 

 
 
 

5 

9 

Öğrenciler 3 yıl okulda mesleki bilgi ve beceri 
eğitimi almalıdır. 4.yıl yani (3+1)işletmede 
koordinatör öğretmen kontrolünde eğitim 
almalı..…………............................................……...  

 
5 

10 
Mezunların istihdam durumları çok 
zordur.İşletmelerde çalışan insan gücünün 
istihdamına dönük programlar hazırlanmalıdır ..…..  

 
3 

11 
İşletmeye giden öğrencilerin sigortaları yapılmalı 
hatta okulda atölyede çalışan öğrencilerin sigortalı 
sayılmaları gerekmektedir ………………………...  

 
 

3 

12 

Öğrencilerin işletme bilgisi, işyeri yönetimi 
organizasyon üretim elemanları-iş hukuku iş 
güvenlik gibi özel girişimciliği destekleyici derslerin 
arttırılması………………………………………..... 

 
 
 

3 

13 Teknik öğretmenlere tatminkar ücret ödenmelidir. 
Öğretmenler de en az 5 senede bir yeterlik sınavına 
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alınmalıdır. Başaramayanların görevine son 
verilmelidir………………………………………... 

 
2 

14 İşe alımlarda okullardan alınan diploma ve öğretim 
süreçleri doğrultusunda seçim yapılmalıdır ..……… 

 
2 

15 İşletmeler, meslek eğitime gerek maddi gerekse 
çalışmalarıyla daha fazla destek sağlamalıdır ....…... 

 
2 

16 
Branşlarında dereceye giren öğrenciler fabrikalarca 
işe sınavsız ve tercihli alınırsa meslek lisesinde 
eğitimin kalitesi artar ……………………………..... 

 
 

2 

17 Teknik öğretmen haftalık maaş karşılığı ders saati 15 
saatten fazla olmamalıdır ......……………………… 

 
2 

18 Mezun öğrencilere (Ustalık Belgesi)direk olarak 
verilmelidir……………………………………….... 

 
2 

19 Öğrencilere seçmeli ders olarak işletme bilgisi dersi 
okutulmalıdır……………………...............................

 
1 

20 
Meslek liselerine özel firmaların sergi, konferans ve 
üretim çeşitliliği şeklinde çalışmaları yapılmalı. Özel 
sektör çalışma şekli ve hedefleri öğretilmelidir ........ 

 
 

1 

21 
Meslek liselerinin ne olacağına artık karar verilmeli, 
Ara insangücü yetiştiren okullar mı? Yoksa 
üniversiteye hazırlayan bir okul mu? ........................ 

 
 

1 

22 

Mezun öğrencilere işyerleri asgari ücret veya daha 
az ücret vermelerinden dolayı öğrenciler başka 
meslek alanlarına yönelmektedir,çalışma şartları 
yeniden düzenlenmelidir ......................…………….  

 
 
 

1 

23 
Meslekle ilgili teorik bilgiler ve uygulama okulda, 
daha teknolojik ve yeni sistemler beceri eğitiminde 
öğrenilmektedir .......……………………………….. 

 
 

1 

24 

EM Liselerinde bölümler ilin imkan ve olanaklarına 
göre açılmalıdır. Hem okullara talep artacak, hem de 
yetişen nitelikli elemanlar kendi ilinde girişim 
yapma olanakları bulunacaktır ......…………………  

 
 
 

1 

25 
Öğrencileri öğrenmeye zorlayan sistemler 
geliştirilmeli, bu nedenle sınıf geçme yönetmeliği 
gözden geçirilmelidir .……………………………. 

 
 

1 

26 
Meslek Liselerinin çeşitli yöntemlerle cazibesi 
arttırılmalı, örgün eğitimdeki ağırlığı 
arttırılmalıdır….. 

 
1 

27 Okul sanayii arasında eleman talebi ile ilgili bülten 
hazırlanmalıdır ……………………………………. 

 
1 

28 Sanayideki işyerlerinde, eğitici usta olarak görev  
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yapan kişilerin 3308 sayılı kanuna uygun olarak 
“Usta eğitici” kurslarından geçip yetişmeleri ve bilgi 
sahibi olmaları sağlanmalıdır ....…………………... 

 
 

1 

29 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu yürürlükten 
kaldırılmalıdır............................................................ 

 
1 

30 Dünya Bankası desteği bütün endüstri meslek 
liselerine yapılmalıdır ...……………………………  

 
1 

31 
Meslek yüksekokullarında verilen eğitim lisenin bir 
benzeridir.Bilgi ve beceri açısından hiç katkı 
sağlamamaktadır ……………………………........... 

 
 

1 
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4.3 

ÖĞRENCİLERE AİT GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

Sıra No Görüş ve Öneriler Frekans 
1. Üniversiteye girişlerdeki katsayı uygulamaları 

düzeltilmelidir………………………………………… 
 
95 

2. Meslek liselerine daha kolay iş imkanı 
sağlanmalıdır………………………………………….. 

 
21 

3. Öğrenciler haftasonu ders yapılmasını 
istememektedirler…………………………………..... 

 
21 

4. Öğrenciler öğretmenlerinden yakın ilgi 
beklemektedirler…………………………………… 

 
17 

5. Öğrenciler sorumlu derslere af getirilmesini 
istiyorlar………………………………………………. 

 
13 

6. Öğrenciler işletmelerde çalıştıkları sürelerin ileriki 
çalışma hayatlarında sigortalarına sayılmalarını 
istemektedirler………………………………………… 

 
 
12 

7. Mezuniyet sonrası ustalık belgelerinin bir yıl sonra 
değilde hemen verilmesini istemektedirler.....................

10 

8. Öğrenciler bulundukları yörelerde istihdam 
imkanlarının yetersizliğini belirtmektedirler………….. 

7 

9. Okul kıyafetlerinin serbest bırakılması 
istenmektedir…………………………………………...

7 

10 Öğrenciler okullarda dayaktan şikayet etmektedirler..... 7 
11 Lise son sınıflara işletmelerin zorunlu olmasını 

istemektedirler………………………………………….
 
6 

12 Stajerlere az para veriliyor…………………………….. 6 
13 Öğrenciler üniversite sınavında meslekleriyle ilgilide 

soruların sorulmasını beklemektedirler……………….. 
5 

14 Stajerlere iyi davranılmıyor…………………………... 3 
15 Öğrencilerin okuldaki aldıkları eğitim ile 

işletmelerdeki öğrendikleri çok farklı……………….....
 
2 
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BÖLÜM-V 

ÖZET, SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu bölümde araştırmanın amacı, evren ve örneklemi, veri kaynakları, 

verilerin işlenmesi, ve kullanılan teknikler açıklanmakta, araştırma ile ulaşılan 

sonuçlar özetlenip araştırma bulgularına dayalı olarak geliştirilen öneriler yer 

almaktadır. 

 

 5.1 ÖZET 

  

Bu araştırmanın temel amacı, endüstri meslek liselerinde verilen eğitim 

ve istihdam ilişkisinin belirlenmesi için, Erkek Teknik Öğretimi Genel 

Müdürlüğüne bağlı endüstri meslek liselerinin elektrik, elektronik, mobilya-

dekorasyon ve tesviye bölümlerinde verilen eğitimin genel bir 

değerlendirmesini yapmak ve bu bölümlerden 1999-2000 ve 2000-2001 öğretim 

dönemlerinde mezun olanların mevcut durumlarını ortaya koymaktır.  

 

Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

 

1. Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı endüstri meslek 

liselerinin elektrik, elektronik, mobilya-dekorasyon ve tesviye bölümlerinde 

eğitim gören son sınıf öğrencilerinin, aldıkları eğitim hakkındaki görüş ve 

önerileri nelerdir? 

 

2. Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı endüstri meslek 

liselerinin elektrik, elektronik, mobilya-dekorasyon ve tesviye bölümlerinde 

görev yapan meslek dersleri öğretmenlerinin, verdikleri eğitim hakkındaki 

görüş ve önerileri nelerdir? 
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3. Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı endüstri meslek 

liselerinin elektrik, elektronik, mobilya-dekorasyon ve tesviye bölümlerinden 

1999-2000 ve 2000-2001 öğretim dönemlerinde mezun olanların mevcut 

durumları nasıldır? 

 

Belgesel tarama ve betimsel nitelikte olan bu araştırmanın birbirinden 

bağımsız 3 evreni ve bu evrenlerden alınmış 3 bağımsız örneklem içermektedir. 

 

Araştırmanın birinci evrenini, 2003-2004 eğitim-öğretim yılında Erkek 

Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye genelindeki 788 endüstri 

meslek lisesinde 390 elektrik, 223 elektronik, 282 mobilya ve dekorasyon ile 

287 tesviye bölümlerinde görev yapan toplam 7961 meslek dersi öğretmeni 

oluşturmaktadır. İkinci evreni ise bu okulların anılan bölümlerinden 1999-2000 

ile 2000-2001 öğretim yıllarında öğrenimini tamamlamış 76938 mezun 

oluşturmaktadır. 2003-2004 öğretim yılında kapsama alınan dört bölümün son 

sınıfında öğrenim gören 43597 öğrenci de araştırmanın üçüncü evrenini 

oluşturmaktadır.  

 

Örneklem okulların belirlenmesinde dört bölümü bünyesinde 

bulunduran endüstri meslek liselerinin seçilmesine özen gösterilmiştir. Bu 

çerçevede ülkemizi temsilen yedi bölgeden 14 ilde 14 okul seçkisiz (random) 

yöntemle belirlenmiştir. Bu okulların dört bölümde görev yapan öğretmenlerin 

sayıca dağılımı dikkate alınarak tabakalı örnekleme metodu yardımıyla birinci 

örneklem dağılımı oluşturulmuştur. Araştırmanın ikinci örneklemini ise 

araştırma kapsamına alınan 14 okuldan  1999-2000 ile 2000-2001 öğretim 

yıllarında  mezun olan ve tabakalı örnekleme metoduyla belirlenen 1000 kişi 

oluşturmaktadır. Hazırlanacak bilgi toplama formları okullardan alınan 

mezunlara ait adres güncelleştirme formu aracılığı ulaşılacaktır. Üçüncü  
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örneklemi ise araştırma kapsamına alınan 14 okulda  2003-2004 öğretim yılında 

dört meslek dalında eğitim gören olan ve tabakalı örnekleme metoduyla 

belirlenen 1000 öğrenci oluşturmaktadır. 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik  Öğretim Genel Müdürlüğüne 

bağlı Endüstri Meslek Liselerinin elektrik, elektronik, mobilya ve dekorasyon 

ile tesviye bölümlerinden mezun olanların istihdamında ki etkinliği konusunda 

görüş ve düşünceleri ortaya koymak amacıyla üç ayrı grup için anket formu 

hazırlanacaktır.  

 

Araştırma ile Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı endüstri 

meslek liselerinin; 

 

2. 1999-2000 ile 2000-2001 öğretim yıllarında elektrik, elektronik, 

mobilya ve dekorasyon ile tesviye bölümlerinden mezun olanların mevcut 

durumları ve görüş-önerileri, 

 

2. 2003-2004 öğretim yıllarında elektrik, elektronik, mobilya ve 

dekorasyon ile tesviye bölümlerinde görev yapan meslek dersleri 

öğretmenlerinin verdiği eğitim ve eğitim ortamlarının bu bölüm mezunların 

istihdamlarına katkısı konusundaki görüş ve önerileri, 

 

 3. 2003-2004 öğretim yıllarında elektrik, elektronik, mobilya ve 

dekorasyon ile tesviye bölümlerinde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin 

aldıkları eğitim ile işletmelerdeki beceri eğitimi hakkında ki görüş ve önerileri 

alınacaktır.   
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 Araştırmanın esas veri kaynağını anketlerle toplanan veriler 

oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı çerçevesinde hazırlanan üç grup anket 

formu (FORM-1,2,3) araştırmacı ve uygulayıcılardan oluşan bir uzmanlar 

grubunun incelemesine sunulmuştur. Uzmanlarca yapılan değerlendirmeler ve 

öneriler dikkate alınarak, üzerinde gerekli düzeltmeler yapılarak geliştirilen 

anketler pilot bir çalışmayla denenerek son şekli verilmiştir. 

 

 Örneklem kapsamına alınan okulların 2003-2004 öğretim yılında anılan 

bölümlerin son sınıflarında okuyan öğrencilere Form –1 anketi, meslek dersleri 

öğretmenlerine Form-2 anketi, bu okullardan 1999-2000 ile 2000-2001 öğretim 

yıllarında mezun olanlara ise Form-3 anketi uygulanmıştır.  

 

 Geri dönen anketler geçerlilik ve doğruluk yönünden incelenerek ve 

yönergeye uygun cevaplandırılmayan anketler değerlendirme kapsamı dışında 

bırakılmıştır. Anketlerde boş ve geçersiz olan cevaplar dikkate alınmamıştır. 

Söz konusu grupların görüş ve önerileri doğrultusunda araştırma raporu 

hazırlanmıştır. 

 

 Araştırma kapsamına alınan gruplara, uygulanan anketler sonucu elde 

edilen veriler, frekans ve yüzdeler şeklinde hesaplanarak tablolarda 

gösterilmiştir. Anketlerde, gruplara ortak sorulan sorulara verilen cevaplar 

arasındaki ilişkileri gösterebilmek için çapraz tablolar hazırlanmıştır. FORM-

1,2,3 anketlerinde bazı soruların cevaplandırılmasında ve değerlendirilmesinde, 

beş ile bir arasında değişen beşli likert ölçeği kullanılmıştır. Beşli ölçeğin 

kullanıldığı anket sorularına verilen cevapların aritmetik ortalaması ve standart 

sapması hesaplanmış, çoklu gruplar arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Kay-

kare metodu kullanılmıştır. Gruplara ortak sorulan sorularda grupların aritmetik 

ortalamaları arasındaki farkın test edilmesi için ikili gruplarda t-testi, üçlü veya 



 130 
 

 

daha fazla katılımlı gruplarda ise Tek Yönlü Varyans Analizi (F-testi) 

kullanılmıştır. Ortalamalar arasında 0.05 düzeyinde anlamlı fark bulunan 

grupların belirlenmesinde ise Scheffie testinden yararlanılmıştır. 

 

 5.2 SONUÇ 

 

5.2.1 Öğrencilerin Kişisel Bilgileri ve Görüşlerine İlişkin Sonuçlar 

 

Anketi cevaplandıran 1004 endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencisinin     

% 98.1’inin erkek, % 1.9’unun ise kız öğrencilerdir. Bunların % 42.0’ı  elektrik,    

% 22.5’i tesviye, % 20.0’ı elektronik, % 15.5’i mobilya ve dekorasyon 

bölümlerinde öğrenim görmektedir. İllere göre ise % 14.3’ü İstanbul, % 10.4’ü 

Adana, % 10.0’ı Zonguldak, % 8.3’ü Bursa, % 8.1’i İzmir, % 7.0’ı Ankara,     

% 7.0’ı Antalya, %6.8’i Kayseri, % 6.3’ü Denizli, % 6.3’ü ise Trabzon olarak 

dağılmışlardır. 

 

Öğrencilerin okullarına kayıt yaptırmadan önce % 43.7’si yeteri kadar,      

% 36.6’sı az, % 6.8’inin ise çok düzeyinde bilgi sahibi iken, % 12.9’u hiç bilgi 

sahibi değildirler. Okullarını tercih ederken en çok etkili olan konusunda 

öğrencilerin % 46.7’sinin kendisi, % 38.3’ünün aile büyükleri, % 7.1’inin bu 

okul mezunları, % 5.5’inin arkadaşları, % 2.4’ünün öğretmenleridir.  

 

Öğrencilerin; % 60.4’ü bu sektörde kolay iş bulacağını düşündüğünden,    

% 12.2’si mesleği sevdiğinden, ilgi ve yeteneği olduğundan, % 12.1’i ailesinin 

bu sektörde çalıştığından, % 9.5’i bu sektörde tatminkâr ücret alacağına 

inandığından okulunu ve bölümünü tercih etmektedir.  
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Öğrencilerin % 69.2’si okullarını başkalarına tavsiye etmekte, % 30.8’i 

tavsiye etmemektedir. Başka bir deyişle öğrencilerin okullarından memnun 

olduğu söylenebilir. Okulunu başkalarına tavsiye etmeyen öğrencilerin % 36.8’i 

eğitim programlarını yetersiz gördüğünden, % 31.3’ü mezunlarının iş 

bulamamasından,   % 14.4’ü okulun imkânlarının yetersizliğinden ve sosyal 

aktivitelerinin azlığından, % 8.8’i okulun araç ve gereçlerinin yetersizliğinden, 

% 5.2’si üniversiteye girişte farklı katsayı uygulamasından, % 3.5’i ise okuldaki 

ders yükünün çok olmasından dolayı endüstri meslek lisesini başkalarına 

tavsiye etmemektedir. 

 

Öğrencilerin % 85.9’u meslek yüksek okullarına sınavsız geçişten 

yararlanmayı düşünmekte, % 14.1’i ise düşünmemektedir.  

 

Öğrencilerin % 89.0’ı dört yıllık bir yüksek öğretim kurumuna devam 

etmeyi düşünmekte, % 11.0’ı ise düşünmemektedir. Dört yıllık bir yüksek 

öğretim kurumuna devam etmeyi düşünen öğrencilerin % 53.4’ü üniversite 

mezunu olarak daha kolay iş bulacağına inandığından, % 41.4’ü alanıyla ilgili 

daha fazla bilgi sahibi olmak istediğinden, % 5.2’si ise ailesi istediği için devam 

etmeyi en önemli neden olarak görmektedir. Meslek liselerinin kuruluş 

amaçlarından biride iş hayatına nitelikli ara kademe eleman yetiştirmek 

gerçeğinden hareketle, mezunların iş bulmada yaşadığı güçlükler nedeniyle 

amaçtan sapmalara neden olduğu anlaşılmaktadır. Dört yıllık bir yüksek öğretim 

kurumuna devam etmeyi düşünmeyen öğrencilerin % 39.0’ı ailesinin ekonomik 

durumunun iyi olmamasından, % 31.0’ı alanıyla ilgili bir yüksek öğretim 

kurumunu kazanamayacağından, % 19.5’i alanı dışında bir yüksek öğretim 

kurumunu kazanamayacağından, % 10.5’i meslek lisesi mezunu olarak daha 

kolay iş bulacağına inandığından dolayı devam etmeyi düşünmemektedir.  
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5.2.2 Öğretmenlerin Kişisel Bilgileri ve Görüşlerine İlişkin Sonuçlar 

 
 Anket yapılan meslek dersleri öğretmenlerinin % 95.0’ı bay, % 5.0’ı 

bayandır. Bunların % 35.1’i elektrik, % 33.4’ü tesviye, % 17.7’si elektronik,          

% 13.8’i mobilya ve dekorasyon bölümünde görev yapmaktadır. 

 

İllere göre meslek dersleri öğretmenlerinin % 13.3’ü İstanbul’da,         

% 9.7’si Bursa’da, % 9.6’sı Kayseri’de, % 9.1’i Antalya’da, % 8.6’sı Adana’da, 

% 8.3’ü Denizli’de, % 7.2’si ise Zonguldak’ta, % 6.4’ü Ankara’da, % 5.5’i 

Trabzon’da, % 5.2’si Şanlı Urfa’da, % 3.6’sı Van’da, % 3.0’ı Mardin’de, kalan 

% 2.8’i ise Muş’ta görev yapmaktadır. 

 

Meslekî tecrübe olarak meslek dersleri öğretmenlerinin % 36.8’i 11-20 

yıl arasında, % 26.3’ü 21 yıl ve daha fazla, % 24.1’i 6-10 yıl arasında ve          

% 12.8’inin ise 5 yıl ve daha az süreli öğretmenlik yapmaktadır.  

 

5.2.3 İşletmeler Konusunda Öğrenci ve Öğretmenlerin Görüşlerine        

İlişkin Sonuçlar 

 

Öğrencilerin beceri eğitimi aldıkları işletmelerin koordinatör 

öğretmenler tarafından kontrol edilme sıklığı konusunda haftada bir kez 

seçeneğine öğretmenler  % 80.2, öğrenciler % 60.4 oranında katılmakta, iki 

haftada bir kez seçeneğine öğretmenler  % 11.7, öğrenciler % 14.3 oranında 

katılmaktadır. Üç haftada bir kez seçeneğine öğretmenler  % 4.5, öğrenciler     

% 9.5 oranında, ayda bir veya daha fazla süre seçeneğine öğretmenler % 3.6, 

öğrenciler % 15.8 oranında katılmaktadır.  

 
Öğrencilere işletmelerde asgarî ücret brüt tutarının 1/3’ü kadar ücret 

ödendiği seçeneğine öğretmenler % 84.0, öğrenciler % 65.4 ile katılmaktadırlar. 
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Asgarî ücret brüt tutarının 1/3’ünden az ücret seçeneğine öğrenciler % 13.2, 

öğretmenler 6.7 ile katılmakta, asgarî ücret brüt tutarının 1/3’ünden fazla 

seçeneğine öğrenciler % 12.2, öğretmenler % 7.9 oranıyla katılmaktadırlar. 

Öğretmen ve öğrenci görüşlerinin birbirlerine paralel olduğu, fakat katılım 

dereceleri olarak farklılıklar olduğu anlaşılmaktadır.  

 
Teorik ve pratik eğitimin okul ve/veya işletmelerde verilmesi 

konusunda; grupların yarısından fazlası mevcut uygulamayı (meslekle ilgili 

teorik bilgiler okulda, beceriler iş yerinde öğretilmeli) destekler yönde görüş 

belirtmektedirler. Her iki grubun  küçümsenmeyecek bir bölümü de meslekle 

ilgili bilgi ve becerilerin tamamı meslek okullarında öğretilmeli görüşünü 

paylaşmaktadır.  

 

Endüstri meslek liselerinde verilen eğitimin süresi yeterlidir. 

Öğrencilere verilen meslekî bilgiler kısmen yeterli iken, meslekî beceriler 

kısmen ile oldukça arasında yeterlidir. 

 

Bu okullarda öğretmenlerin uyguladıkları öğretme-öğrenme yöntemleri 

(ders anlatımı, ödev vb.), öğrencileri kısmen öğrenmeye teşvik etmektedir. 

 

Endüstri meslek liselerinde öğrencileri yüksek öğretime hazırlamada 

genel kültür dersleri çok az yeterli iken, yüksek öğretime ilgi, istek ve 

yeteneklerine göre hazırlamada eğitim programları kısmen yeterlidir. 

 

Endüstri meslek liselerinde öğrencileri iş hayatına ilgi, istek ve 

yeteneklerine göre hazırlamada seçmeli, teorik ve uygulamalı meslek dersleri 

kısmen yeterlidir. 
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Bu okullardaki seçmeli dersler, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarına 

göre seçtirilememektedir.  

 
Endüstri meslek liselerinde okutulan ders kitapları ile öğretmenlerin 

anlattığı konular oldukça uyumlu iken, bu durum öğrencilerin derslere aktif 

katılımını ve ilgilerini kısmen olumlu etkilemektedir. 

 

Endüstri meslek liselerinde; 

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde ders araç ve 

gereçleri, rehberlik hizmetleri, sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde okulun 

fizikî yapısı (bina, derslik, laboratuar vb.), sosyal faaliyetlerin öğrencilerin 

hizmetine sunulması, sosyal faaliyetlere öğrencilerin katılımı kısmen yeterlidir. 

 

Öğrencilerin okulda karşılaştıkları problemlerin giderilmesinde 

öğretmenler kısmen-oldukça yardımcı olmaktadır. 

 
‘Üniversiteye girişte meslek liselerine uygulanan farklı katsayı bu 

okullara olan talebi olumsuz etkilemesi’ görüşüne öğretmenler öğrencilere göre 

daha kesin bir ifade ile katılmaktadırlar. 

 

Meslek alanlarına göre yörenin ara kademe eleman ihtiyacını 

karşılamada endüstri meslek lisesi mezunları kısmen yeterlidir. 

 
5.2.4 Öğretmen ve Öğrencilerin Beceri Eğitimine İlişkin Sonuçları 

 
Öğrencilerin okulda öğrendikleri meslekî bilgi-becerilerle, işletmede 

öğrendikleri meslekî bilgi-beceriler kısmen uyumludur. 

 
Öğrencilerin işletmede aldıkları beceri eğitiminin okuldaki başarılarını 

olumlu etkilemesi konusunda öğretmenler öğrencilere göre daha iyimserdir. 
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Okulda öğrencilerin aldıkları meslekî eğitim, işletmede işçi sağlığı ve iş 

güvenliği konusunda kısmen ile oldukça arasında olumlu etkilemekte; İşletmede 

aldıkları beceri eğitimi ise okuldaki başarılarını istenen düzeyde olumlu 

etkilememektedir. 

 

İşletmedeki iş yeri disiplinine öğrenciler genel olarak uyum 

sağlamaktadır.  

 

İşletmelerdeki teknik imkanlar tamamen olmasa da yeterli düzeyde 

iken, bu imkanlar kısmen ile oldukça arasında öğrencilerin kullanımlarına 

sunulmaktadır. Öğrenciler kısmen mesleklerinin gerektirdiği işlerde 

çalıştırılmaktadır. 

 

Beceri eğitimi alınan işletmelerdeki sosyal imkânlardan (servis, yemek 

vs.) öğrenciler faydalandırılmaktadır. 

 

Öğrencilerin meslekî becerileri kazanmaları konusunda işletme 

yöneticileri ile eğitici personel kısmen ile oldukça arasında yardımcı olmaktadır.  

 

İşletmelerde öğrencilerin girişimcilik ve yöneticilik yeteneği kısmen 

gelişmekteyken, işletme yöneticileri öğrencilerin özlük haklarının korunmasına 

kısmen ile oldukça arasında özen göstermektedir.  

 
5.2.5 Mezunların Kişisel Bilgileri ve Görüşlerine İlişkin Sonuçlar 

 
Endüstri meslek lisesi mezunlarının tamamına yakını erkektir. Anket 

yapılan mezunların 2/3’ünü 2001, geriye kalan 1/3’ünü ise 2000 yılı mezunları 

oluşturmaktadır. Bunların bölümlere göre dağılımı ise % 35.4’ü elektrik,                

% 27.4’ü tesviye, % 20.0’ı elektronik, % 17.2’si mobilya ve dekorasyondur.  
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Anket yapılan her iki dönem mezunlarının % 11.8’i İstanbul, % 10.9’u 

Adana, % 8.2’si Bursa, % 8.1’i Denizli, % 8.1’i Zonguldak, % 8.0’ı Ankara,          

% 7.6’sı İzmir, % 7.4’ü Antalya, % 6.6’sı Kayseri, % 6.2’si Trabzon, % 5.5’i 

Şanlı Urfa, % 4.3’ü Van, % 4.0’ı Mardin, % 3.3’ü de Muş illerinde öğrenim 

görmüştür. 

 

Bunlardan çalışanların % 71.8’i Denizli, % 69.0’ı Antalya, % 65.8’i 

Bursa, % 54.4’ü İstanbul, % 53.7’si Van, % 51.9’u Ankara illerinde ücretli bir 

işte çalışmaktadır. Bu illerde ki iş bulma oranı % 50’nin üzerindedir. Diğer 

illerdeki iş bulma oranları sırasıyla Kayseri % 48.4, İzmir % 46.6, Zonguldak   

% 46.2, Şanlı Urfa % 43.4, Muş % 40.7, Trabzon % 38.3, Mardin % 30.8, 

Adana % 27.6 olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Mezunların endüstri meslek lisesini tercih etmedeki nedenleri ise % 

57.6’sı en kısa zamanda iş hayatına atılmak istediğinden, % 27.6’sı yüksek 

öğrenime hazırlanmak istediğinden, % 12.7’si de lise diploması almak için 

olduğu görülmektedir. Endüstri meslek liselerinden mezun olanların yarıdan 

fazlası bu okulları meslek sahibi olmak için tercih etmektedir. 

 
Anket yapılan mezunların yaklaşık yarısı ücretli bir işte daha önce 

çalışmış ve/veya şu an çalışıyor, yarıya yakını ise mezun olduktan sonra 

herhangi bir ücretli işte hiç çalışmamıştır. Ücretli bir işte çalışmayan 445 

mezunun % 40.7’si yüksek öğretime devam etmekte, % 26.3’ü yüksek öğretim 

sınavlarına hazırlanmakta, % 25.2’si ailesinin işletmesinde çalışmakta, % 7.9’u 

ise iş aramaktadır. İş arayanlar dışında kalan mezunların herhangi bir 

uğraşılarının olduğu anlaşılmaktadır.  
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Daha önce ücretli bir işte çalışmış ve/veya şu an çalışan 507 mezunun       

% 65.5’i bölümleri ile ilgili bir işte çalışmış ve/veya çalışmakta, % 34.5’i ise 

bölümleri ile ilgisiz bir işte çalışmaktadır. 

 

Mezun olduktan sonra ücretli bir iş bulabilmek için mezunların % 55.1’i     

3 ay ve daha az, % 20.5’i 10 ay ve daha fazla, % 14.9’u 4-6 ay arasında, % 9.5’i 

ise 7-9 ay arasında beklemişlerdir. Bunların % 93.8’i mezun oldukları illerde iş 

bulmuşlar, % 6.2’si ise mezun oldukları iller dışında iş bulabilmişlerdir.  

 
İş bulan mezunların % 59.8’i  tanıdık ve arkadaş yardımı ile, % 25.8’i  

endüstri meslek lisesi yönetici ve öğretmenlerin yardımıyla, % 11.3’ü iş ilanları 

ile, % 3.1’i ise Türkiye İş Kurumu aracılığı ile iş bulmuşlardır. Türkiye İş 

Kurumu aracılığı ile iş bulan mezunların oranı oldukça düşüktür. 

 

2003 yılı itibariyle en son çalışılan işte mezunların % 30.4’ü asgarî 

ücretten az, % 27.4’ü asgarî ücret-300 milyon TL. arasında, % 27.2’si asgarî 

ücret, % 8.9’u 301 milyon-500 milyon TL. arasında, % 6.1’i ise 500 milyon TL. 

ve üzerinde aylık kazanç elde etmektedir. 

 

Mezunların aldıkları eğitim ile çalıştıkları işin uyumu konusunda         

% 43.1’i yeteri kadar, % 21.2’si çok, % 16.7’si az düzeyinde ilgili olduğunu,   

% 19.0’ı hiç ilgili olmadığını belirtmektedirler.  

 

Endüstri meslek liseleri mezunlarının % 58.0’ı okullarını başkalarına 

tavsiye etmekte, % 42.0’ı ise tavsiye etmemektedir. Okullarını başkalarına 

tavsiye etmeyenlerin % 47.1’i bu okul mezunlarının iş bulamamasını ilk neden 

olarak göstermektedir. % 33.0’ı okulun eğitim programlarını yetersiz görürken, 
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% 15.9’u ise ÖSS’ye giriş sınavındaki farklı katsayı uygulaması nedeniyle 

endüstri meslek liselerini başkalarına tavsiye etmemektedirler.  

 

Bina ve öğretim araçları yönüyle endüstri meslek liselerinin donanımı 

yetersizdir.  

 

Endüstri meslek liselerindeki ders kitabı, kaynak kitap, öğretim 

malzemeleri vb. öğretim malzemelerinin yetersiz olduğu söylenebilir.  

 

Endüstri meslek liselerinde kazanılan meslekî bilgi-becerilerle iş 

hayatının talepleri tam uyumlu değildir. Bu okullarda kazanılan meslekî tutum 

ve iş alışkanlıkları ile iş hayatının talepleri de tam uyumlu değildir. 

 

Endüstri meslek liselerindeki genel kültür dersleri ise mezunları  işe ve 

hayata hazırlamada tam yeterli değildir. 

  

 5.3 ÖNERİLER 

 

Endüstri meslek liselerine kayıt yaptıracak ilköğretim son sınıf 

öğrencilerinin meslekî bilgi ve becerilerine göre seçim ve sınav yapılarak bu 

okulların ilgili bölümlerine kayıt imkanı sağlanmalıdır. 

 

Öğrencilere verilen meslekî bilgi ve becerilerin iş piyasasının aradığı 

niteliklere uygun hale getirilerek esnek yapıya kavuşturulması gerekir.  

 

Okul yönetimlerinin derslik, bina, laboratuar donanımı ve hizmetleri ile 

ders araç ve gereçlerinin en üst seviyede kullanımının sağlaması gerekir. 

Okuldaki sosyal faaliyetlerin ve rehberlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için 
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okul yönetimlerinin daha aktif planlamalar yaparak hizmet kalitesini artırması 

gerekir. Sosyal aktivitelerin çeşitleri artırılarak öğrencilere sunulmalı, okulda 

geçirdikleri boş zamanlar sosyal faaliyetlerle doldurulmalı ve bu tür planlamalar 

öğrenci merkezli olarak düzenlenmelidir. 

 

Öğretmenlerin uyguladıkları ve öğrencileri öğrenmeye teşvik eden 

yöntemlerin öğrenci merkezli ve onların yeteneğini ortaya çıkaran uygulamalar 

olması gerekir.  

 

Öğrencileri yüksek öğretime hazırlamada verilen genel kültür dersleri, 

öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda onları geliştirecek şekilde 

verilmeli, bu düzenlemeler yüksek öğretime giriş sınavı esas alınarak 

düzenlenmelidir. Mezun olduktan sonra; bir yüksek öğretim kurumuna geçişte 

öğrencilere mesleklerine göre kolaylıklar sağlanmalı, istihdamı kolaylaştırıcı 

tedbirler alınarak okulların amaçlarına uygun yönlendirmeler yapılmalıdır. 

 

Endüstri meslek liselerinde öğrencileri iş hayatına hazırlamada seçmeli, 

teorik ve uygulamalı meslek derslerinin iş piyasasının istek ve ihtiyaçları 

doğrultusunda düzenlenerek, öğrencilerinde bu doğrultuda ilgi, istek ve 

ihtiyaçlarına göre yönlendirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Okullarda 

uygulanan eğitim programlarının (branşların), okulların bulunduğu yöredeki iş 

piyasasının ihtiyaçlarına göre fabrika ve işletmelerle koordinasyon yapılarak 

yeniden düzenlenmeli, ihtiyaç dışı branşların kapatılması, ihtiyaç olan bölümler 

için yeter sayıda planlama yapılması gerekir. Okul yönetimi ve koordinatör 

öğretmenlerin bu konuda işletmelerle daha sıkı ilişkiler içinde bulunması ve 

izlenimlerini raporlaştırmaları gerekmektedir. 
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Okul yetkililerince, öğrencilerin meslekî bilgi ve becerileri kazanmaları 

konusunda yönetici ve eğitici personelin öğrencilere daha fazla yardımcı olması 

yönünde düzenleme ve denetim yapılmalıdır. Okulda kazanılan bilgi ve 

becerilerle işletmelerde kazanılan bilgi ve becerilerin uyumlu hale getirilmesi, 

programa uyan işletmelerin seçilmesi gerekir. Dolayısı ile bu durumun 

öğrencilerin okuldaki başarılarını olumlu etkilemesi gerekir. İşletmelerin teknik 

imkanlarının yeterli olmakla birlikte öğrencilerin kullanımlarına yeterince 

sunulması gerekir. İşletmelerdeki işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda okulda 

verilen eğitimin daha yeterli ve pratik hale getirilmesi gerekir.  

 

İşletmelerde verilen beceri eğitiminin kalitesinin artırılması gereklidir. 

İşletmelerde meslekî eğitim alan son sınıf öğrencilerinin koordinatör 

öğretmenler tarafından meslek eğitimi kanunu gereği haftada bir kez kontrol 

edilmesi ve öğrencilere en az asgari ücret brüt tutarının 1/3’ü kadarının 

ödenmesi konusunda tedbir almaları gerekir. Öğrencilerin girişimcilik ve 

yöneticilik yeteneklerinin yeterince gelişebilmesi için onlara sorumluluk ve 

süreli iş verilmeli, teşvik edilmelidir. Öğrenciler mesleklerinin ve programın 

gerektirdiği işlerde çalıştırılmalı, programla ilgisiz işler verilmemelidir. İşletme 

eğitimini tam ve doğru olarak programa uygun alabilmeleri için işletme 

yöneticileri ile eğitici personel öğrencilere daha fazla yardımcı olmalı, onların 

özlük haklarının korunmasına yeterince özen göstermeli ve korumalıdırlar. 

 

Endüstri meslek lisesi mezunlarının yarıya yakını ücretli bir işte 

çalışmış veya çalışıyordur. Anket yapılan Denizli, Antalya, Bursa, İstanbul, Van 

ve Ankara illerinden mezun olanlar; Kayseri, İzmir, Zonguldak, Şanlı Urfa, 

Muş, Trabzon, Mardin ve Adana illerinden mezun olanlara göre daha fazla 

oranda iş bulmuşlardır. Daha önce çalışmış veya halen çalışan mezunların 

yaklaşık üçte ikisi branşları ile ilgili bir işte ilgili çalışmış veya halen 
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çalışmaktadır. Ücretli bir işte çalışmamış veya çalışmayan mezunların büyük 

çoğunluğunun bir uğraşıları vardır. Bunlardan azınlık bir bölümünün bir 

uğraşıları yok veya iş aramaktadır. Endüstri meslek liselerine mezunların iş 

bulma ve diğer uğraşıları göz önünde bulundurularak sayıca öğrenci 

kaydedilmelidir. 

 

İş bulan mezunların bir çoğunun kısa zamanda tanıdık ve arkadaş 

yardımıyla iş bulduklarından başlıca görevi bu konu olan Türkiye İş 

Kurumu’nun görev, yetki ve işlevini düzenleyen önlemlerin alınması gerekir. İş 

bulan mezunların yarıdan fazlası asgari ücret ve/veya altında kazanç elde 

etmektedirler. Mezunların aldıkları eğitim ile iş hayatının taleplerinin tam 

olarak uyuşmamasından dolayı ülkemizin ihtiyacı olan ara kademe eleman 

ihtiyacı tam olarak karşılanamamakta, iş bulanların ise kazanımları istenen 

seviyede olamamaktadır. Verilen eğitimin kalitesinin artırılması ve nitelikli 

eleman yetiştirilmesi için, sektörlere göre aranan elemanlar konusunda bir 

araştırma yapılmalı, verilecek eğitim ona göre düzenlenmelidir. 

 

Mezunların yarıdan fazlası endüstri meslek liselerini bina ve öğretim 

araçları yönüyle donanımını, ders kitabı, kaynak kitabı vb. yönlerle öğretim 

malzemelerini yetersiz bulmakta dolayısıyla okullarını başkalarına tavsiye 

etmemektedirler. Bu yönler ile endüstri meslek liseleri gözden geçirilerek 

düzenlemeler yapılmalıdır. 
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EKLER 
 
 

EK-1 : Son Sınıfta Okuyan  Öğrencilere Uygulanan  Anket  (Form-I) 
 
EK-2 : Meslek Dersleri Öğretmenlerine Uygulanan Anket (Form-II) 
 
EK-3 : Mezun Öğrencilere Uygulanan Anket (Form III) 
 
EK-4: Örneklem Okulları Adres Listesi 
 
EK-5: Anket Uygulama Klavuzu 
 
EK-6: Araştırmanın Yapılmasına Dair Bakanlık Makam Onayı 
 
EK-7: Okullarda Anket Uygulamak İçin Alınan Bakanlık Makam Onayı 
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T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı 
(METARGEM) 

 
 
 

ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİNDE VERİLEN EĞİTİM VE 

MEZUNLARININ İSTİHDAM DURUMLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI 

 
 
 

Öğrenci Anketi 
 

Elektrik 
Elektronik 

Mobilya ve Dekorasyon 
Tesviye 

 Bölümlerinde Okuyan Son Sınıf Öğrencilerinden 
İşletmelerde Beceri Eğitimi Alanlar  

 
 

(Form-I) 
 
 
 
 

 
 

ANKARA 2004 
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Sevgili öğrenciler, 

  

 Millî Eğitim Bakanlığına bağlı endüstri meslek liselerinde eğitim gören 

son sınıf öğrencilerinin aldıkları meslekî eğitimin genel bir değerlendirmesini 

yapmak ve bu okullardan mezun olanların istihdam durumlarını ortaya koymak 

amacıyla Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi 

(METARGEM) tarafından “Endüstri Meslek Liselerinde Verilen Eğitim ve 

Mezunlarının İstihdam Durumlarının Değerlendirilmesi Araştırması” 

başlatılmıştır. 

 

 Söz konusu araştırmayla ilgili görüş ve değerlendirmelerinize ihtiyaç 

duyulmaktadır. Anket sorularını ve değerlendirme ölçütlerini dikkatle 

okuyunuz; vereceğiniz cevaplar, belirteceğiniz görüşler, yapacağınız 

değerlendirmeler çalışmalarımıza katkı sağlayacak ve bu araştırma amaçları 

doğrultusunda kullanılacaktır. 

   

 Tanımlar 

Koordinatör öğretmen : Meslekî Eğitim Kanunu gereğince işletmede      

 beceri eğitimini koordine eden meslek dersleri öğretmeni 

 Beceri eğitimi alan öğrenci : Meslekî Eğitim Kanunu gereğince okul 

 ve işletmelerde beceri eğitimi alan öğrenci 

 Mezunlar : Endüstri meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun     

olanlar 

Ara kademe insan gücü: Vasıfsız elemanlarla yöneticiler arasındaki 

çalışanlar                                  

                                                                                       Araştırma Grubu 
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BÖLÜM-1 
KİŞİSEL VE İŞLETMEYE İLİŞKİN BİLGİLER 

 
Açıklama: Bu bölümde size uygun olan seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz. 

 
1.1. Cinsiyetiniz 

1. (  ) Kız                                        2. (  ) Erkek 

1.2. Öğrenim gördüğünüz bölüm 

1. (  ) Elektrik 3. (  ) Mobilya ve Dekorasyon 

2. (  ) Elektronik 4. (  ) Tesviye 

1.3. Okulunuzun bulunduğu il 

1. (  )  5. (  ) 9.  (  )  13. (  ) 

2. (  )  6. (  )  10. (  ) 14. (  ) 

3. (  )  7. (  )  11. (  )  

4. (  ) 8. (  )  12. (  )  

1.4.  Tercih etmeden önce okulunuz hakkında ne derecede bilgi sahibiydiniz? 

1. (  ) Çok 2. (  ) Yeteri kadar 3. (  ) Az 4. (  ) Hiç 
1.5. Okulunuzu tercih etmenizde aşağıdakilerden en çok hangisi etkili olmuştur?  

(Yalnızca bir seçenek işaretleyiniz.) 

1. (  ) Kendim 4. (  ) Arkadaşlarım 

2. (  ) Aile büyüklerim   5. (  ) Bu okul mezunları 

3. (  ) Öğretmenlerim 6. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) ….. 

1.6. Okulunuzu ve bölümünüzü tercih etmenizin en önemli sebebi nedir?  

(Yalnızca bir seçenek işaretleyiniz.) 

1. (  ) Ailem bu sektörde çalışıyor. 

2. (  ) Bu sektörde kolay iş bulacağımı düşünüyorum. 

3. (  ) Bu sektörde tatminkâr ücret alacağıma inanıyorum. 

4. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.)..................................................................... 
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1.7. Okulunuzu başkalarına tavsiye eder misiniz? 

1. (  ) Evet  2. (  ) Hayır 

Soru 1.7’ye cevabınız EVET ise soru 1.9’a geçiniz. 

1.8. Okulunuzu başkalarına tavsiye etmemenizin sizce en önemli nedeni 

aşağıdakilerden hangisidir? (Yalnızca bir seçenek işaretleyiniz.) 

1. (  ) Eğitim programlarının yetersizliği 

2. (  ) Araç gereçlerin yetersizliği 

3. (  ) Öğretmenlerin sayıca yetersizliği 

4. (  ) Mezunların iş bulamamaları 

5. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)..................................................................... 

1.9. Meslek yüksek okullarına sınavsız geçişten yararlanmak istiyor musunuz? 

1. (  ) Evet  2. (  ) Hayır 

1.10.Dört yıllık bir yüksek öğretim kurumuna devam etmeyi düşünüyor 

musunuz? 

1. (  ) Evet  2. (  ) Hayır 

Soru 1.10’a cevabınız EVET ise soru 1.12’ye geçiniz 

1.11.Dört yıllık bir yüksek öğretim kurumuna devam etmek istememenizin en 

önemli nedenini belirtiniz. (Yalnızca bir seçenek işaretleyiniz.) 

         1. (  ) Ailemin ekonomik durumu uygun değil. 
                  2. ( )Alanımla ilgili bir yüksek öğretim kurumunu kazanamayacağımı                    

       düşünüyorum. 
                  3. (  ) Alanım dışında bir yüksek öğretim kurumunu kazanamayacağımı    

     düşünüyorum. 
4. (  ) Meslek lisesi mezunu olarak daha kolay iş bulacağıma inanıyorum. 

5. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) .................................................................. 

Soru 1.13’e geçiniz. 

1.12.Dört yıllık yüksek öğretim kurumuna devam etmek istemenizin en önemli 

nedenini belirtiniz. (Yalnızca bir seçenek işaretleyiniz.) 

1. (  ) Mesleğimle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorum. 

2. (  ) Fakülte mezunu olarak daha kolay iş bulacağıma inanıyorum. 



 149 
 

 

3. (  ) Ailem istediği için istiyorum. 

4. (  ) Bir yüksek öğretim kurumuna devam etmek istiyorum. 

5. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) ................................................................ 

1.13.Beceri eğitimi aldığınız işletme, koordinatör öğretmenler tarafından hangi 

sıklıkta ziyaret edilmektedir? 

1. (  ) Haftada bir   3. (  ) Üç haftada bir 

2. (  ) İki haftada bir   4. (  ) Ayda bir veya daha fazla 

1.14.Beceri eğitimi aldığınız işletmede size ödenen ücret ne kadardır?     

1. (  ) Asgarî ücret brüt tutarının 1/3’ünden fazla 

2. (  ) Asgarî ücret brüt tutarının 1/3’ü kadar 

3. (  ) Asgarî ücret brüt tutarının 1/3’ünden az 

 4. (  ) Hiç ücret ödenmemektedir. 

1.15.Mesleğinizle ilgili sektöre ara kademe eleman yetiştirilmesinde aşağıdaki 
önerilerden hangisi en uygundur? (Yalnızca bir seçenek işaretleyiniz.) 

1. ( ) Meslekle ilgili bilgi ve becerilerin tamamı meslek okullarında 

öğretilmeli. 

2. (  ) Meslekle ilgili bilgi ve becerilerin tamamı işletmelerde öğretilmeli. 

3.( )Meslekle ilgili teorik bilgiler okulda, beceriler iş yerinde 

öğretilmeli. 
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BÖLÜM-2 
OKULDAKİ EĞİTİME VE İŞLETMELERDEKİ BECERİ EĞİTİMİNE  

İLİŞKİN GÖRÜŞLER 
 
 
Açıklama: Bu bölümde okuldaki eğitime ve beceri eğitimine yönelik 

görüşlerinize uygun seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz. Lütfen her madde için bir 

seçenek işaretleyiniz. 

Sorularla ilgili dereceleme ölçekleri; 

Çok           : Tamamen, bütünüyle 

Oldukça   : Tamamen olmamakla birlikte genelde; ancak bazı düzeltmeler 

gerekli 

Kısmen    : Kabul edilebilir 

Çok az     : Kabul edilebilir seviyenin altında; ancak düzenlemeler gerekli 

Hiç           : Kabul edilemez, görüşlerini ifade etmektedir. 

ÖLÇÜTLER  

 

2.1. Eğitime İlişkin Görüşler 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

H
iç

 

2.1.1 Okulunuzun eğitim süresi ne derecede 

yeterlidir? ...................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.1.2 Okulunuzda meslekî bilgilerinizi kazanma 

imkânı ne derecede sağlanmaktadır?............. 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.3 Okulunuzda meslekî becerilerinizi kazanma 

imkânı ne derecede sağlanmaktadır?............. 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.4 Okulunuzda uygulanan öğretme, öğrenme 

yöntemleri      (ders anlatımı, ödev vb.) sizi 

öğrenmeye ne derecede teşvik etmektedir?....

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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2.1.5 Genel kültür dersleri, yüksek öğretime 

hazırlamada ne derecede yeterlidir?............... (  ) 

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.6 Uygulamalı meslek dersleri, iş hayatına 

hazırlamada ne derecede yeterlidir?...............

 

(  ) 

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.7 Teorik meslek dersleri, iş hayatına 

hazırlamada ne derecede yeterlidir?...............

 

(  ) 

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.8 İlgi, istek ve yeteneklerinize uygun olarak iş 

hayatına hazırlamada, eğitim programları  

ne derecede yeterlidir?................................... 

 

(  ) 

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.9 İlgi, istek ve yeteneklerinize uygun olarak 

yüksek öğretime hazırlamada eğitim 

programları ne derecede yeterlidir?............... 

 

(  ) 

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.10 Seçmeli meslek dersleri, sizi iş hayatına 

hazırlamada ne derecede  yeterlidir?..............

 

(  ) 

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.11 Seçmeli dersleri ne derecede ilgi, istek ve 

ihtiyaçlarınız doğrultusunda 

seçebiliyorsunuz? ..........................................

 

(  ) 

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.12 Ders kitapları, öğretmenlerinizin anlattığı 

konularla  ne derecede uyumludur?............... 

 

(  ) 

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.13 Ders kitapları derse aktif katılmanızı ve 

derslere olan ilginizi ne derecede olumlu 

etkilemektedir? ..............................................

 

(  ) 

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.14 Okulunuzdaki ders, araç ve gereçleri, 

eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesinde ne derecede yeterlidir? 

 

(  ) 

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.15 Okulda karşılaştığınız problemlerin 

giderilmesinde  öğretmenleriniz size ne 

derecede yardımcı olmaktadır? .....................

 

(  ) 

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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2.1.16 Okulunuzdaki rehberlik hizmetleri ne 

derecede yeterlidir? ....................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.1.17 Okulunuzun fizikî yapısı (bina, derslik, 

lâboratuvar vb.) eğitim ve öğretim 

faaliyetlerinin gerçekleşmesinde  

ne derecede yeterlidir? .................................. 

 

(  ) 

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.18 Okulunuzun fizikî yapısı sosyal faaliyetler 

açısından ne derecede yeterlidir?................... 

 

(  ) 

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.19 Okulunuzdaki sosyal faaliyetler ne ölçüde 

hizmetinize sunulmaktadır?....... .................. 

 

(  ) 

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.20 Okulunuzdaki sosyal faaliyetlere ne ölçüde 

katılmaktasınız?........................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.1.21 Üniversiteye girişte başarı ortalaması 

katsayısının düşük tutulması, okulunuza 

talebi ne derecede azaltmaktadır? ................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.1.22 Mezuniyet başarı ortalaması katsayısının 

düşük tutulması, üniversite tercihlerinizi ne 

derecede kısıtlamaktadır? .............................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.1.23 Eğitim aldığınız meslek alanı yörenizin ara 

kademe insan gücü ihtiyacını karşılamada 

ne derecede yeterlidir? .................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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ÖLÇÜTLER 2.2. İşletmelerdeki Beceri Eğitimine İlişkin 

Görüşler 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ç

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

H
iç

 

2.2.1 Okulda almış olduğunuz meslekî eğitimle 

işletmede öğrendiğiniz meslekî bilgiler ne 

derecede  uyumludur? ................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.2 Okulda almış olduğunuz meslekî eğitimle 

işletmede kazandığınız meslekî beceriler ne 

derecede  uyumludur? ................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.3 İşletmede almış olduğunuz beceri eğitimi 

okuldaki başarınızı ne derecede olumlu 

etkilemektedir? .............................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.4 Okulda almış olduğunuz meslekî eğitim, 

işletmede işçi sağlığı ve iş güvenliği 

konusunda ne derecede yeterlidir?................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.5 Okulda almış olduğunuz eğitim, işletmede 

müşteri ve personelle olan 

münasebetlerinizde  ne derecede yeterlidir?.. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.6 İşletmede, iş yeri disiplinine ne derecede 

uyum sağlamaktasınız?.................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.7 Beceri eğitimi aldığınız işletmedeki teknik 

imkânlar ne derecede yeterlidir?.. ................ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.8 Beceri eğitimi aldığınız işletmedeki teknik 

imkânlar ne derecede kullanımınıza 

sunulmaktadır?............................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.9 İşletmede mesleğinizin gerektirdiği işlerde 

çalışmanıza ne derecede imkân 

verilmektedir?  

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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2.2.10 İşletmenin sosyal imkânlarından (servis, 

yemek vb.) ne derecede faydalanmaktasınız? (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.11 İşletmedeki yöneticiler, meslekî becerileri 

kazanabilmenize   ne derecede yardımcı 

olmaktadırlar?.. ............................................. 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.2.12 İşletmedeki eğitici personel, meslekî 

becerileri kazanabilmenize ne derecede 

yardımcı olmaktadır? .................................... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.2.13 İşletmelerde girişimcilik ve yöneticilik 

yetenekleriniz ne derecede gelişmektedir?.... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.2.14 İşletmenin yöneticileri, özlük haklarınızın 

korunmasına ne derecede özen 

göstermektedirler?..........................................

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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BÖLÜM-3 
KİŞİSEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

 
 Açıklama : Bu bölüme, endüstri meslek liselerinde verilen eğitim ve 

mezunlarının istihdam durumları ile ilgili ankette yer almayan görüş ve 

önerileriniz varsa; lütfen maddeler hâlinde yazınız. 

 1.................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

..............................................................................................................................  

 2........................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 3………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………….. 
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T.C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı 

(METARGEM) 
 
 
 
 
 
 

ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİNDE VERİLEN EĞİTİM VE 

MEZUNLARININ İSTİHDAM DURUMLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI 

 
Öğretmen Anketi 

 
Elektrik 

Elektronik 
Mobilya ve Dekorasyon 

Tesviye 
 

 (Form-II) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANKARA 2004 
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Sayın öğretmenler, 

  

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı endüstri meslek liselerinde eğitim gören 

son sınıf öğrencilerinin aldıkları meslekî eğitimin genel bir değerlendirmesini 

yapmak ve bu okullardan mezun olanların istihdam durumlarını ortaya koymak 

amacıyla Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi 

(METARGEM) tarafından “Endüstri Meslek Liselerinde Verilen Eğitim ve 

Mezunlarının İstihdam Durumlarının Değerlendirilmesi Araştırması” 

başlatılmıştır. 

 Söz konusu araştırmayla ilgili görüş ve değerlendirmelerinize ihtiyaç 

duyulmaktadır. Anket sorularını ve değerlendirme ölçütlerini dikkatle 

okuyunuz; vereceğiniz cevaplar, belirteceğiniz görüşler, yapacağınız 

değerlendirmeler çalışmalarımıza katkı sağlayacak ve bu araştırma amaçları 

doğrultusunda kullanılacaktır. 

  

 Tanımlar 

 

Koordinatör öğretmen : Meslekî Eğitim Kanunu gereğince işletmede 

beceri eğitimini koordine eden meslek dersleri öğretmeni 

 Beceri eğitimi alan öğrenci : Meslekî Eğitim Kanunu gereğince okul 

ve işletmelerde beceri eğitimi alan öğrenci 

 Mezunlar : Endüstri meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun 

olanlar 

Ara kademe insan gücü: Vasıfsız elemanlarla yöneticiler arasındaki 

çalışanlar.  

                                             Araştırma Grubu 
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BÖLÜM-1 
KİŞİSEL VE İŞLETMEYE İLİŞKİN BİLGİLER 

 
 

Açıklama: Bu bölümde size uygun olan seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz. 

1.3. Cinsiyetiniz 

1. (  ) Bay                                    2. (  ) Bayan 

 
1.4. Branşınız 

1. (  ) Elektrik 3. (  ) Mobilya ve Dekorasyon 

2. (  ) Elektronik 4. (  ) Tesviye 
1.5. Okulun bulunduğu il 

1. (  )  5. (  )    9. (  )  13. (  )  

2. (  )  6. (  )  10. (  )  14. (  )  

3. (  )  7. (  )  11. (  )   

4. (  )  8. (  )  12. (  )   
1.6. Hizmet süreniz 

1. (  ) 5 yıl veya daha az   3. (  ) 11-20 yıl 

2. (  ) 6-10 yıl   4. (  ) 21 yıl veya daha fazla 

                             
1.7. Öğrencilerin beceri eğitimi aldıkları işletmeleri hangi sıklıkla kontrol 

       etmektesiniz? 

1. (  ) Haftada bir              3. (  ) Üç haftada bir   

2. (  ) İki haftada bir             4. (  ) Ayda bir veya daha fazla  

          
1.8. Beceri eğitimi alınan işletmelerde öğrencilere ödenen ücret ne kadardır?  

1. (  ) Asgarî ücret brüt tutarının 1/3’ünden fazla 

2. (  ) Asgarî ücret brüt tutarının 1/3’ü kadar 

3. (  ) Asgarî ücret brüt tutarının 1/3’ünden az 

4. (  ) Hiç ücret ödenmemektedir. 
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1.9. Mesleğinizle ilgili sektöre ara kademe eleman yetiştirilmesinde aşağıdaki 

önerilerden hangisi en uygundur? (Yalnızca bir seçenek işaretleyiniz.) 

 

1. (  ) Meslekle ilgili bilgi ve becerilerin tamamı meslek okullarında 

öğretilmeli. 

2.  (  ) Meslekle ilgili bilgi ve becerilerin tamamı işletmelerde öğretilmeli. 

3. ( ) Meslekle ilgili teorik bilgiler okulda, beceriler iş yerinde 

öğretilmeli. 
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BÖLÜM-2 
OKULDAKİ EĞİTİME VE İŞLETMELERDEKİ BECERİ EĞİTİMİNE  

İLİŞKİN GÖRÜŞLER 
 
Açıklama: Bu bölümde okuldaki eğitime ve beceri eğitimine yönelik 

görüşlerinize uygun seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz. Lütfen her madde için bir 

seçenek işaretleyiniz. 

Sorularla ilgili dereceleme ölçekleri; 

Çok        : Tamamen, bütünüyle 

Oldukça     : Tamamen olmamakla birlikte genelde; ancak bazı düzeltmeler 

gerekli 

Kısmen      : Kabul edilebilir 

Çok az       : Kabul edilebilir seviyenin altında; ancak düzenlemeler gerekli 

Hiç       : Kabul edilemez, görüşlerini ifade etmektedir. 

ÖLÇÜTLER 

2.1. Okuldaki Eğitime İlişkin Görüşler 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

H
iç

 

2.1.1 Okulunuzun eğitim süresi ne derecede 

yeterlidir?.............................. ...................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.1.2 Okulunuzda, öğrencilerin meslekî bilgileri 

kazanma imkânı ne derecede 

sağlanmaktadır?...........................................

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.3 Okulunuzda, öğrencilerin meslekî 

becerileri kazanma imkânı ne derecede 

sağlanmaktadır?. .........................................

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.4 Öğretme, öğrenme yöntemleriniz (ders 

anlatımı, ödev vb.) öğrencileri öğrenmeye 

ne derecede teşvik etmektedir?....................

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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2.1.5 Genel kültür dersleri, öğrencileri yüksek 
öğretime hazırlamada ne derece yeterlidir? (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.1.6 Uygulamalı meslek dersleri, öğrencileri 
iş hayatına hazırlamada ne derecede 
yeterlidir?.....................................................

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.7 Teorik meslek dersleri, öğrencileri iş 
hayatına hazırlamada ne derece yeterlidir? (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.1.8 Öğrencileri ilgi, istek ve yeteneklerine 
uygun iş hayatına hazırlamada eğitim 
programları ne derecede yeterlidir? ......... 

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.9 Öğrencileri ilgi, istek ve yeteneklerine 
uygun olarak       yüksek öğretime 
hazırlamada eğitim programları  
ne derecede yeterlidir?..... ........................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.1.10 Seçmeli meslek dersleri, öğrencileri iş 

hayatına  hazırlamada ne derecede 

yeterlidir?.....................................................

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.11 Seçmeli dersler, ne derecede öğrencilerin 

ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda 

seçtiriliyor? .................................................

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.12 Ders kitapları, anlattığınız konularla ne 

derecede uyumludur?...................................  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.1.13 Ders kitapları, öğrencilerin derslere 

ilgilerini ve aktif katılımlarını ne derece 

olumlu etkiliyor? ............................. 

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.14 Okulunuzdaki ders araç ve gereçleri, 

eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesinde ne derecede 

yeterlidir? .................................................... 

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.15 Öğrencilerin okulda karşılaştıkları 

problemlerin giderilmesine ne derecede 

yardımcı olabiliyorsunuz? ..........................

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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2.1.16 Okulunuzdaki rehberlik hizmetleri ne 

derecede yeterlidir?.................................. .. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.1.17 Okulunuzun fizikî yapısı (bina, derslik, 
lâboratuvar vb.) eğitim ve öğretim 
faaliyetlerinin gerçekleşmesinde   ne 
derecede yeterlidir?. ................................... 

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.1.18 Okulunuzun fizikî yapısı sosyal faaliyetler 

açısından ne derecede yeterlidir?.................

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.19 Okulunuzdaki sosyal faaliyetler ne ölçüde 

öğrencilerin hizmetine sunulmaktadır?...... 

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.20 Öğrenciler, okulunuzdaki sosyal 

faaliyetlere ne ölçüde katılmaktadırlar?...

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.21 Üniversiteye girişte öğrencilerin başarı 

ortalama katsayısının düşük tutulması, 

okulunuza talebi ne derecede 

azaltmaktadır?.............................................. 

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.22 Mezuniyet başarı ortalaması katsayısının 

düşük tutulması, öğrencilerin üniversite 

tercihlerini ne derecede kısıtlamaktadır?. .

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.23 Eğitim verdiğiniz meslek alanı, yörenin 

ara kademe         insan gücü ihtiyacını 

karşılamada ne derecede yeterlidir? ....... 

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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ÖLÇÜTLER 2.2 İşletmelerdeki Beceri Eğitimine İlişkin 

Görüşler 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ç

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

H
iç

 

2.2.1 Öğrencilerin okulda aldıkları meslekî 

eğitimle işletmede kazandıkları meslekî 

bilgiler ne derecede  uyumludur? ................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.2 Öğrencilerin okulda aldıkları meslekî 

eğitimle işletmede kazandıkları meslekî 

beceriler ne derecede  uyumludur? .............. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.3 Öğrencilerin işletmede aldıkları beceri 

eğitimi,             okuldaki başarılarını ne 

derecede olumlu etkilemektedir? .................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.4 Öğrencilerin okulda aldıkları meslekî eğitim, 

işletmelerdeki işçi sağlığı ve iş güvenliği 

konusunda ne derecede yeterlidir?............... . (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.5 Öğrencilerin okulda aldıkları eğitim, 

işletmelerdeki müşteri ve personelle olan 

münasebetlerinde ne derecede yeterlidir? ..... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.6 Öğrenciler, işletmelerde iş yeri disiplinine 

ne derecede     uyum sağlamaktadırlar? ........ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.7 Öğrencilerin beceri eğitimi aldıkları 

işletmelerdeki          teknik imkânlar ne 

derecede yeterlidir? ....................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.8 İşletmelerdeki teknik imkânlar ne derecede  

öğrencilerin kullanımlarına sunuluyor?..... . (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.9 İşletmelerde, öğrencilerin mesleklerinin 

gerektirdiği işlerde çalışmalarına ne 

derecede imkân verilmektedir?.. ...................

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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2.2.10 Öğrenciler, işletmelerindeki sosyal 

imkanlardan (servis,yemek vs.) ne 

derecede faydalanmaktadır? …..................... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.2.11 İşletme yöneticileri, öğrencilerin meslekî 

becerileri kazanabilmelerine ne derecede 

yardımcı olmaktadırlar? ................................

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.2.12 İşletmelerdeki eğitici personel, öğrencilerin  

meslekî becerileri kazanabilmelerine ne 

derecede           yardımcı olmaktadırlar?........

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.2.13 İşletmelerde öğrencilerin girişimcilik ve 

yöneticilik yetenekleri ne derecede 

gelişmektedir? ............................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.14 İşletme yöneticileri, öğrencilerin özlük 

haklarının korunmasına ne derecede özen 

göstermektedirler? ......................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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BÖLÜM-3 
KİŞİSEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

 
 Açıklama : Bu bölüme, endüstri meslek liselerinde verilen eğitim ve  

mezunlarının istihdam durumları ile ilgili ankette yer almayan görüş ve  

önerileriniz varsa; lütfen maddeler hâlinde yazınız. 

 1.................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................  

 2.................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................  

 3.................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………… 
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T.C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı 

(METARGEM) 
 
 
 
 

ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİNDE VERİLEN EĞİTİM VE 

MEZUNLARININ İSTİHDAM DURUMLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI 

 
 

Mezunlar Anketi 
 
 

Endüstri Meslek Lisesi 
Elektrik 

Elektronik 
Mobilya ve Dekorasyon 

Tesviye 
Bölümlerinden Mezun Olanlar 

 
(Form-III) 

 
 
 
 

 
 

ANKARA 2003 
 

 

 

Sayın mezunumuz, 

 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı endüstri meslek liselerinde 

eğitim gören son sınıf öğrencilerinin aldıkları meslekî eğitimin genel bir 

değerlendirmesini yapmak ve bu okullardan mezun olanların istihdam 

durumlarını ortaya koymak amacıyla Meslekî ve Teknik Eğitim 
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Sayın mezunumuz, 

 Millî Eğitim Bakanlığına bağlı endüstri meslek liselerinde eğitim gören 

son sınıf öğrencilerinin aldıkları meslekî eğitimin genel bir değerlendirmesini 

yapmak ve bu okullardan mezun olanların istihdam durumlarını ortaya koymak 

amacıyla Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi 

(METARGEM) tarafından “Endüstri Meslek Liselerinde Verilen Eğitim ve 

Mezunlarının İstihdam Durumlarının Değerlendirilmesi Araştırması” 

başlatılmıştır. 

 

 Söz konusu araştırmayla ilgili görüş ve değerlendirmelerinize ihtiyaç 

duyulmaktadır. Anket sorularını ve değerlendirme ölçütlerini dikkatle 

okuyunuz; vereceğiniz cevaplar, belirteceğiniz görüşler, yapacağınız 

değerlendirmeler çalışmalarımıza katkı sağlayacak ve bu araştırma amaçları 

doğrultusunda kullanılacaktır. 

   

Tanımlar 

Koordinatör öğretmen : Meslekî Eğitim Kanunu gereğince işletmede 

beceri eğitimini koordine eden meslek dersleri öğretmeni 

 Beceri eğitimi alan öğrenci : Meslekî Eğitim Kanunu gereğince okul 

ve işletmelerde beceri eğitimi alan öğrenci 

 Mezunlar : Endüstri meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun 

olanlar 

Ara kademe insan gücü: Vasıfsız elemanlarla yöneticiler arasındaki 

çalışanlar 

  
                                             Araştırma Grubu 
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BÖLÜM-1 
KİŞİSEL VE İŞ HAYATINA İLİŞKİN BİLGİLER 

 
Açıklama: Bu bölümde size uygun olan seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz. 

1.1. Cinsiyetiniz 

1. (  ) Kız   2. (  ) Erkek 

1.2. Endüstri meslek lisesinden mezun olduğunuz öğretim yılı 

1. (  ) 2000-2001  2. (  ) 2001-2002 

1.3. Mezun olduğunuz endüstri meslek lisesinde hangi meslek dalında öğrenim 

gördünüz? 

1. (  ) Elektrik   3. (  ) Mobilya ve Dekorasyon 

2. (  ) Elektronik  4. (  ) Tesviye 

1.4. Endüstri meslek lisesini tercih etmekteki başlıca amacınız ne idi?  

(Yalnızca bir seçenek işaretleyiniz.) 

1. (  ) İş hayatına atılmak 

2. (  ) Yükseköğrenime hazırlanmak 

3. (  ) Ortaöğretim (Lise) diplomasına sahip olmak 

4. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) ................................................................ 

1.5. Endüstri meslek lisesinden mezun olduktan sonra, ücretli bir işte    

çalıştınız mı / çalışıyor musunuz? 

       1. (  ) Evet     2. (  ) Hayır    

Soru 1.5’e cevabınız EVET ise soru 1.7’ye geçiniz. 

1.6.  Ücretli bir işte çalışmıyorsanız şimdiki uğraşınız nedir? 

1. (  ) Yükseköğretim sınavlarına hazırlanmak 

2. (  ) Yükseköğretime devam etmek 

3. (  ) Aile işletmesinde çalışmak 

4. (  ) İş aramak 

5. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) ...................................................................... 

Soru 1.12’ye geçiniz. 
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1.7.  Endüstri meslek lisesinden mezun olduktan sonra iş bulabilmek için ne 

kadar süre beklediniz? 

1. (  ) 3 ay ve daha az 3. (  ) 7-9 ay 

2. (  ) 4-6 ay   4. (  ) 10 ay ve daha fazla 

1.8. Halen ücretli bir işte çalışıyorsanız, çalıştığınız işletmenin adresini ve 

telefon numarasını yazınız.  

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.............................................................   TEL : ............................................. 

1.9.  Halen çalışmakta olduğunuz veya en son çalıştığınız işi hangi yöntemle 

buldunuz? (Yalnızca bir seçenek işaretleyiniz.) 

1. (  ) Endüstri meslek lisesi yönetici ve öğretmenlerinin yardımı ile 

2. (  ) Türkiye İş Kurumu aracılığı ile 

3. (  ) Eleman aranıyor ilanları ile 

4. (  ) Tanıdık ve arkadaş yardımları ile 

5. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) ................................................................... 

1.10.  Halen çalışmakta olduğunuz veya en son çalıştığınız işte, aylık ücretiniz 

ne kadardır ? 

1. (  ) Asgari ücretten az       4. (  ) 301-500 milyon 

2. (  ) Asgari ücret                 5. (  ) 500 milyondan fazla          

3. (  ) Asgari ücret-300 milyon      

1.11.  Halen çalışmakta olduğunuz veya en son çalıştığınız iş, endüstri meslek 

lisesinde gördüğünüz meslekî eğitimle ne derecede  ilgilidir? 

1. (  ) Çok         2. (  ) Yeteri kadar          3. (  ) Az              4. (  ) Hiç 

1.12. Mezun olduğunuz endüstri meslek lisesini, meslekî öğrenim görmek 

isteyen diğer kişilere tavsiye eder misiniz? 

   1. (  ) Evet   2. (  ) Hayır 
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1.13. Soru 1.12’ye cevabınız HAYIR ise sizce en önemli nedeni 

aşağıdakilerden hangisidir? 

1. (  ) Eğitim programlarının yetersizliği 

2. (  ) Öğretmenlerin sayıca yetersizliği 

3. (  ) Mezunlarının iş bulamaması 

4. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) ............................................................. 
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BÖLÜM-2 
OKULDAKİ EĞİTİME VE İŞ HAYATINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

 
Açıklama: Bu bölümde okuldaki eğitime ve iş hayatına yönelik 

görüşlerinize uygun seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz. Lütfen her madde için bir 

seçenek işaretleyiniz. 

Sorularla ilgili dereceleme ölçekleri; 

Çok     : Tamamen, bütünüyle 

Oldukça  : Tamamen olmamakla birlikte genelde; ancak bazı düzeltmeler 

gerekli 

Kısmen    : Kabul edilebilir 

Çok az     : Kabul edilebilir seviyenin altında; ancak düzenlemeler gerekli 

Hiç     : Kabul edilemez, görüşlerini ifade etmektedir. 

ÖLÇÜTLER 

2.A. Okuldaki Eğitime İlişkin Görüşler 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

H
iç

 
2.A.1. Bina ve öğretim araçları yönünden mezun 

olduğunuz endüstri meslek lisesi, meslekî 

öğretime ne derece uygundur? ...................... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.A.2. Meslekî öğreniminiz sırasında yararlandığınız 

öğretim malzemeleri (ders kitabı, kaynak 

kitap, öğretim yaprakları vb.) sayısal ve 

nitelik yönünden ne derece yeterli idi ? ......... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 
NOT: Bölüm 2.B’yi (Okuldaki Eğitim-İş Hayatı İlişkisi), ücretli bir işte 

çalışanlar veya çalışmış olanlar cevaplandıracaklar, diğer mezunlar 

Bölüm-3’e geçiniz. 
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ÖLÇÜTLER 
 

2.B. OKULDAKİ EĞİTİM-İŞ HAYATI İLİŞKİSİ 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

H
iç

 

2.B.1. Meslekî öğreniminiz sürecinde kazandığınız 

meslekî bilgiler iş hayatının talepleri ile ne 

derece uyumludur ? ......................................... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.B.2. Meslekî öğreniminiz sürecinde kazandığınız 

meslekî beceriler iş hayatının talepleri ile ne 

derece uyumludur ? ......................................... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.B.3. Meslekî öğreniminiz sürecinde kazandığınız 

meslekî tutum ve iş alışkanlıkları iş 

hayatının talepleri ile ne derece uyumludur? ... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.B.4. Endüstri meslek lisesinde gördüğünüz genel 

kültür dersleri sizi, işe ve hayata hazırlamada 

ne ölçüde yeterlidir? ........................................ 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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BÖLÜM-3 
KİŞİSEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

 
 Açıklama : Bu bölüme, endüstri meslek liselerinde verilen eğitim ve 

mezunlarının istihdam durumları ile ilgili ankette yer almayan görüş ve 

önerileriniz varsa; lütfen maddeler hâlinde yazınız. 

 

 1.................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................  

 

 2.................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................  

 

 3.................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................  
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ÖRNEKLEM OKULLARI 
 

İL OKUL ADI KOD TEL. FAX 

İSTANBUL Şehit Öğretmen Hüseyin 
Armağan EML Kartal / 
İST 

216 353 51 11

306 50 02

353 51 11 

BURSA Atatürk EML Merkez / 
BURSA 

224 243 11 18 243 11 18 

İZMİR Atatürk EML Merkez / 
İZMİR 

232 237 00 53

237 25 80

254 88 74 

DENİZLİ Şehit ÖğretmenYusuf 
Batur EML Merkez / 
DENİZLİ 

258 261 45 50

261 91 46

241 09 39 

ADANA Kiremithane EML 
ADANA 

322 328 00 89 328 27 06 

ANTALYA Merkez EMLANTALYA 242 243 39 79 243 13 45 

ANKARA İskitler EML /ANKARA 312 341 33 61 341 33 61 

KAYSERİ Merkez EML/ KAYSERİ 352 222 88 44 222 47 44 

TRABZON Merkez EML/ RABZON 462 230 23 21 230 23 47 

ZONGULDAK Ereğli EML/ 
ZONGULDAK 

372 323 13 69 323 31 91 

ŞANLI URFA Merkez EML ŞANLI 
URFA 

414 316 56 61

313 11 33

316 56 62 

MARDİN Mardin Merkez EML 
MARDİN 

482 212 23 84

212 10 36

23 29 00 

MUŞ Muş Merkez EML MUŞ 436 212 10 21 212 54 11 

VAN Van Merkez EML VAN 432 216 30 14

216 10 71

212 12 90 
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                                                                                                        EK-5                                              

ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİNDEKİ EĞİTİMİN VE BU 

OKULLARDAN MEZUNLARIN İSTİHDAMLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI  

ANKET UYGULAMA KILAVUZU 

 

 Sayın METARGEM Uzmanı, 

 

 Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi 

(METARGEM)  Başkanlığınca Endüstri Meslek Liselerindeki Eğitimin ve 

Bu Okullardan Mezunların İstihdamlarının Değerlendirilmesi Araştırması 

yapılmaktadır. 

 Araştırmanın temel amacı, Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne 

bağlı endüstri meslek liselerinin elektrik, elektronik, mobilya-dekorasyon ve 

tesviye bölümlerinde verilen eğitimin genel bir değerlendirilmesini yapmak ve 

bu bölümlerden 1999-2000 ve 2000-2001 öğretim yıllarında mezun olanların 

istihdamlarının değerlendirilmesidir. 

 Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmaya okulunuz da dâhil edilmiştir. 

Okulunuzun elektrik, elektronik, mobilya ve dekorasyon ile tesviye 

bölümlerinde görev yapan meslek dersleri öğretmenlerinin, işletmelerde 

beceri eğitimi alan son sınıf öğrencilerinin, 1999-2000 ve 2000-2001 öğretim 

yıllarında elektrik, elektronik, mobilya ve dekorasyon ile tesviye bölümlerinden 

mezun olanların görüş ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Bu doğrultuda; 

• Öncelikle işletmelerde beceri eğitimi alan son sınıf öğrencilerine  

       Form-I anketleri, 

• Meslek dersleri öğretmenlerine Form-II anketleri,  

• Mezunlara Form-III anketleri uygulanacaktır. 
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 Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar: 

 

1.Anketlerin belirtilen esaslar çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak 

doldurulmasından METARGEM Uzmanı ve Okul Müdürü sorumludur.  

 

2.Merkezimiz Uzmanı ile koordinatör müdür yardımcısı ortaklaşa 

çalışarak, koordinatör öğretmenlerden yararlanacak, anketlerin doldurulmasında 

anket uygulama klavuzu ile anketlerde yer alan açıklamalara dikkat edilecektir. 

 

3.Form I Öğrenci anketleri okulunuzun elektrik, elektronik, mobilya 

ve dekorasyon ile tesviye bölümlerinin son sınıflarında öğrenim gören ve 

öncelikle işletmelerde beceri eğitimi alan öğrencilere tutanakta belirtilen sayıda 

uygulanacak, tutanak doldurularak imza altına alınacaktır. 

 

4.Form II Meslek dersleri öğretmenleri anketleri, bahsedilen 

bölümlerde eğitim veren  meslek dersleri öğretmenleri tarafından tutanakta 

belirtilen sayıda uygulanacak, tutanak doldurularak imza altına alınacaktır. 

 

5.Form III mezunlar anketleri ise 1999-2000 ve 2000-2001 öğretim 

yıllarında okulunuzun elektrik, elektronik, mobilya ve dekorasyon ile tesviye 

bölümlerinden mezun olanlar tarafından doldurulacaktır. 

 

• Okulunuzca geliştirilecek mezun izleme yöntemleriyle; mezun 

öğrencilere telefon edilip okula çağrılarak, iş yeri-ev adreslerinde ziyaret 

edilerek veya posta yoluyla mezunlara ulaşılarak Form III mezunlar anketlerin 

eksiksiz olarak doldurulmaları ve geri dönüşümü sağlanacaktır. 
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• Uygulanması tamamlanan Form III mezunlar anketleri 

okulunuzda toplandıktan sonra mezunlar tutanağı da doldurularak en geç 14 

Kasım 2003 tarihine kadar METARGEM Başkanlığına posta ile 

gönderilecektir. 

 

6.Uygulama ile ilgili her türlü sorunlar için Başkanlığımız 

telefonlarından uzmanlarımız Faysal Oğulcu ve Hasan Türker ’le irtibata 

geçilecektir. 

 

ANKET UYGULAMA KILAVUZU 

 

 Sayın yönetici, 

 

 Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi 

(METARGEM)  Başkanlığınca Endüstri Meslek Liselerindeki Eğitimin ve 

Bu Okullardan Mezunların İstihdamlarının Değerlendirilmesi Araştırması 

yapılmaktadır. 

 

 Araştırmanın temel amacı, Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne 

bağlı endüstri meslek liselerinin elektrik, elektronik, mobilya ve dekorasyon ile 

tesviye bölümlerinde verilen eğitimin genel bir değerlendirilmesini yapmak ve 

bu bölümlerden 1999-2000 ve 2000-2001 öğretim yıllarında mezun olanların 

istihdamlarının değerlendirilmesidir. 

 

 Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmaya okulunuz da dâhil edilmiştir. 

Okulunuzun elektrik, elektronik, mobilya ve dekorasyon ile tesviye 

bölümlerinde görev yapan meslek dersleri öğretmenlerinin, işletmelerde 

beceri eğitimi alan son sınıf öğrencilerinin, 1999-2000 ve 2000-2001 öğretim 
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yıllarında elektrik, elektronik, mobilya ve dekorasyon ile tesviye bölümlerinden 

mezun olanların görüş ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

Bu doğrultuda; 

• Öncelikle işletmelerde beceri eğitimi alan son sınıf öğrencilerine   

Form-I anketleri, 

• Meslek dersleri öğretmenlerine Form-II anketleri,  

• Mezunlara Form-III anketleri uygulanacaktır. 

 

 Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar: 

 

1.Anketlerin belirtilen esaslar çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak 

doldurulmasından Okul Müdürü sorumludur.  

 

2.Anketlerin doldurulmasında okulunuzun koordinatör müdür 

yardımcısı ile koordinatör öğretmenleri ortaklaşa çalışarak, bu konuda anket 

uygulama klavuzu ile anketlerde yer alan açıklamalara dikkat edilecektir. 

 

3.Form I Öğrenci anketleri okulunuzun elektrik, elektronik, mobilya 

ve dekorasyon ile tesviye bölümlerinin son sınıflarında öğrenim gören ve 

öncelikle işletmelerde beceri eğitimi alan öğrencilere tutanakta belirtilen sayıda 

uygulanacaktır. 

 

4.Form II Meslek dersleri anketleri, bahsedilen bölümlerde eğitim 

öğretim yapan meslek dersleri öğretmenleri tarafından tutanakta belirtilen 

sayıda uygulanacaktır. 
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5.Form III mezunlar anketleri ise 1999-2000 ve 2000-2001 öğretim 

yıllarında okulunuzun elektrik, elektronik, mobilya ve dekorasyon ile tesviye 

bölümlerinden mezun olanlar tarafından doldurulacaktır. Okulunuzca 

geliştirilecek mezun izleme yöntemleriyle; mezun öğrencilere telefon edilip 

okula çağrılarak, iş yeri-ev adreslerinde ziyaret edilerek veya posta yoluyla 

mezunlara ulaşılarak Form III mezunlar anketlerinin tam ve eksiksiz olarak 

doldurulmaları ve geri dönüşümü sağlanacaktır. 

 

6. Uygulanması tamamlanan Form I, Form II, Form III anketlerinin 

tamamı ile anket uygulama tutanağını doldurup onaylanarak en geç 14 Kasım 

2003 tarihine kadar METARGEM Başkanlığına posta ile gönderilecektir. 

 

7.Anketlerle ilgili her türlü sorunlar için Başkanlığımız telefon 

numaralarından uzmanlarımız Hasan Türker ve Faysal Oğulcu ile irtibata 

geçilecektir.  
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     T.C. MİLLi EGİTİM BAKANLIĞI                                   Ek-5 
 Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı  

(METARGEM) 
06 EKIM 2006 

SAYI    : B.08.0.MTB.0.39.00.0I./ 957 
KONU  : Görevlendirme 
 

BAKANLIK MAKAMINA 
İLGi :24.04.2003 tarih ve B.08.0.MTB.0.39.00.01./394 sayılı Makam Onayı 

Bilginin hızla geliştiği, yenilendiği ve paylaşıldığı bir çağda ihtiyaçlar da son hızla 
değişmektedir. İhtiyaçlara cevap verme süresi çok kısalmış ve sürekli değişimi zorunlu 
hale getirmiştir. Bu zorunluluk, eğitim sistemimiz içerisinde en çok mesleki ve teknik 
eğitimi etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir. 

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı endüstri meslek liselerinin 
elektrik, elektronik, mobilya-dekorasyon ile tesviye bölümlerinde verilen eğitimle 1999-
2000 ve 2000-2001 öğretim yıllarında bu bölümlerden mezun olanların istihdamlarının 
değerlendirilmesi amacıyla ilgi Makam Onayı gereğince Endüstri Meslek Liselerinde 
Verilen Eğitimin ve Bu Okullardan Mezun Olanların İstihdamlarının Değerlendirilmesi 
Araştırması başlatılmış olup çalışmalar devam etmektedir. 

Söz konusu araştırmaya temel teşkil edecek verilerin elde edilmesi için 
Merkezimiz tarafından geliştirilen ve çoğaltılan anketlerin, EK-I listede belirtilen illerde 20-
24 Ekim 2003 tarihleri arasında uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde; Merkezimiz tarafından geliştirilen 
anketlerin EK-1 listede yer alan illerde ve aynı listede belirtilen Merkezimiz uzmanları 
tarafından uygulanmasını anket uygulamak üzere görevlendirilen personelin belirtilen 
sürelerde geçici görevle görevlendirilmelerini, yolculuklarını otobüsle yapmalarını, görevli 
oldukları süre içerisinde adlarına tahakkuk edecek, yolluk, yevmiye ve zorunlu 
giderlerinin Merkezimiz 2003 Mali Yılı bütçesinin 112.01.1.002 program tertibinin 200 
yolluklar harcama kaleminden karşılanması hususlarını olurlarınıza arz ve teklif ederim. 

 
 

Dr. Şaban YILDIRIM 
                        Başkan V. 

OLUR 
06/10/2003 

 
Mehmet TEMEL 

Bakan a. Müsteşar Yardımcısı 
 
EKLER: EK-I Liste 
 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 109 Kat:1-2-3  Tel     : 231 02 89-90  
06570 Maltepe-ANKARA    Faks  : 231 55 43 

E-mail: metargem@meb.gov.tr 
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T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIĞI  
Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı  

(METARGEM) 
 
SAYI   : B.08.0.MTB.0.39.00.0l./   394                                                       24 NISAN 2003 
KONU: Endüstri Meslek Liselerinde Verilen Eğitim ve    

İstihdam İlişkisinin Değerlendirilmesi Araştırması 
 

BAKANLIK MAKAMINA 
Bireylerin ilgi ve yeteneklerine göre eğitim almaları, eğitimini aldıkları meslek 

alanlarında istihdam edilmeleri ülkemizin gelişmesinde çok önemlidir. Ara kademe insan 
gücünün istihdamın sürekli değişen beklentilerine cevap verecek şekilde eğitilmesi de 
önemlidir. Mesleki ve teknik eğitim, istihdam ın beklentilerine göre teknolojik gelişmeleri 
takip etmeli ve kendisini yenilemelidir. 
 

Bu beklentiler dahilinde Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 
endüstri meslek liselerinin elektrik, elektronik mobilya-dekorasyon ve tesviye 
bölümlerinden 2000 ve 2001 öğretim yıllarında mezun olanların mevcut durumlarına 
ilişkin bilgileri ile bu bölümlerde verilen eğitimin genel bir değerlendirmesini yapmak için 
Eğitim İstihdam İlişkilerine yönelik bir araştırmanın Merkezimiz tarafından yapılması 
düşünülmektedir. 
 

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde Endüstri Meslek Liselerinde 
Verilen Eğitim ve İstihdam ilişkisinin Değerlendirilmesi araştırmasının hazırlanan 
Araştırına Önerisi çerçevesinde Merkezimiz tarafından yapılması ve anket formlarının 
uygulama giderlerinin Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünce karşılanması 
hususlarını olurlarınıza arz ve teklif ederim. 
 

Dr. Şaban YILDIRIM    
            METARGEM Başkan V. 

 

OLUR 

22/04/2003 

Mehmet TEMEL 
Bakan a. 

Müsteşar V. 
EKLER: 
EK-l   Adres Formu 
EK-2 Araştırına Önerisi 
 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 109 Kat: 1-2-3  Tel    : 231 02 89-90  
06570 Maltepe-ANKARA    Faks : 231 5543 

E-mail: metargem@meb.gov.tr 
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	 İş bulabilmek için bekleme sürelerinin bölümlere göre dağılımına bakıldığında çalışmış ve/veya çalışan mezunlardan elektrik bölümünden           % 61.6’sı, mobilya ve dekorasyon bölümünden % 56.7’si, tesviye bölümünden % 51.7’si, elektronik bölümünden % 47.9’u 3 ay ve daha az sürede iş buldukları anlaşılmaktadır. Mezun olduktan sonra 10 ay ve daha fazla süre iş bulabilmek için bekleyenlerin bölümlere göre dağılımı sırasıyla elektronik % 25.0, mobilya ve dekorasyon % 20.6, elektrik % 19.5, tesviye % 18.7 oranlarında olduğu anlaşılmaktadır. 
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	 Tablo 3.65 incelendiğinde endüstri meslek liselerinden mezun olduktan sonra iş bulan mezunlardan % 93.8’inin  mezun oldukları illerde iş buldukları, kalan % 6.2’si ise mezun oldukları iller dışında iş buldukları görülmektedir. Bursa, İzmir ve Van illerinden mezun olanlardan iş bulanların tamamının mezun oldukları illerde iş buldukları anlaşılmaktadır. Bu iller dışında ki örneklem illerine bakıldığında mezun olduğu illerde çoğunluğu iş bulan mezunların mezun oldukları illere göre sırasıyla Antalya % 98.0, Adana % 96.6, Denizli % 96.4, Ankara % 95.0, Kayseri % 93.5, Mardin % 91.7, Trabzon        % 91.3 oranında olduğu görülmektedir. 
	 Muş dışında kalan Zonguldak % 88.9, İstanbul % 88.7, Şanlı Urfa       % 87.0 oranlarında olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Muş’ta bu oranın diğer illere göre düşük düzeyde (% 61.5) olduğu görülmektedir. 
	 Mezun olunan/iş bulunan iller ile örneklem illeri arasında 0.05 düzeyinde yapılan uyumsuzluk testi sonuçlarına göre bir her iki durum arasında bir uyumsuzluktan söz edilebilir.  
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	 Tablo 3.66 incelendiğinde endüstri meslek liselerinden mezun olduktan sonra iş bulan mezunların % 59.8’i  tanıdık ve arkadaş yardımı ile, % 25.8’i  endüstri meslek lisesi yönetici ve öğretmenlerin yardımıyla, % 11.3’ü iş ilanları ile, % 3.1’i ise Türkiye İş Kurumu aracılığı ile buldukları görülmektedir. 
	 Bu dağılıma göre iş bulan mezunların yarıdan fazlasının tanıdık ve arkadaş yardımı ile iş buldukları, Türkiye İş Kurumu aracılığı ile iş bulanların oranının oldukça düşük bir düzeyde olduğu anlaşılmaktadır.  
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	 Tablo 3.67 incelendiğinde endüstri meslek liselerinden mezun olduktan sonra en son çalıştıkları ve/veya halen çalışanların % 30.4’ü asgarî ücretten az, % 27.4’ü asgarî ücret-300 milyon TL. arasında, % 27.2’si asgarî ücret aldıkları görülmektedir. 301 milyon-500 milyon TL. arasında ücret kazananların oranı   % 8.9, kalan % 6.1’i ise 500 milyon TL. ve üzerinde ücret aldıklarını belirtmektedirler. 
	 Kazanılan ücretlerin bölümlere göre dağılımına bakıldığında ise asgarî ücretten az kazanan mezunların bütün bölümlerde ilk sırada olduğu görülmektedir. Bunlardan elektronik % 34.4, elektrik % 30.9, tesviye % 30.5, mobilya ve dekorasyon % 27.2 oranlarında olduğu anlaşılmaktadır.  
	 Anket yapılan tarih itibariyle 300 milyon TL. ve daha az kazanan mezunların 300 milyondan TL.’den fazla kazanan mezunlara göre çok daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. 
	 Mezunların bölümleri ile aldıkları ücret arasında 0.05 düzeyinde yapılan uyumsuzluk testi sonuçlarına bakıldığında bir uyumsuzluğa rastlanmamıştır (0.972). Başka bir deyişle mezunların aldıkları ücret ile bölümlere göre dağılım arasında bir uyumsuzluktan söz edilemez. 
	3.6.13 Mezunların İşleri İle Aldıkları Eğitimin İlgililiği 

	 Tablo 3.68’de endüstri meslek liselerinden mezunların halen çalıştıkları ve/veya en son çalıştıkları işin aldıkları meslekî eğitimle ne derecede ilgili olduğunun bölümlere göre dağılımına yer verilmektedir. 
	 Tablo 3.68 incelendiğinde endüstri meslek lisesi mezunlarının aldıkları meslekî eğitimin en son çalıştıkları ve/veya halen çalışıyor oldukları iş ile uyumu konusunda mezunların % 43.1’i yeteri kadar ilgili olduğunu, % 21.2’si çok ilgili olduğunu, % 19.0’ı hiç ilgili olmadığını, % 16.7’si az düzeyinde ilgili olduğunu belirtmektedirler. Çok ve yeteri kadar seçeneğini işaretleyen mezunların toplama oranının yaklaşık 2/3 olduğu anlaşılmaktadır. 
	Tablo 3.68 
	Mezunların En Son Çalıştığı / Çalışmakta Olduğu İşin  
	Almış Olduğu Meslekî Eğitimle İlgililiği 
	 Bölümlere göre dağılımına bakıldığında okulda alınan meslekî eğitimle çalışılan işin yeteri kadar ilgili olduğuna bütün bölüm mezunlarının ilk sırada yer verdikleri görülmektedir. Bunların sırasıyla mobilya ve dekorasyon % 45.7, elektronik % 43.7, elektrik % 43.4, tesviye % 40.5 oranlarında olduğu anlaşılmaktadır.  
	 Halen çalışan ve/veya çalışmış olan mezunların bölümleri ile yaptıkları işin ilgililiği konusunda 0.05 düzeyinde yapılan uyumsuzluk testi sonucuna göre anlamlı uyumsuzluğa rastlanmamıştır (0.917). Çok ve yeteri kadar olumlu olarak kabul edilirse mezunların işlerinin bitirdikleri bölümlerle uyumlu olduğu söylenebilir. 
	3.6.14 Meslek Liselerini Tavsiye Etmek 

	 Tablo 3.69’da endüstri meslek lisesi mezunlarının okullarını başkalarına tavsiye edip etmediklerine ilişkin görüşlerin bölümlere göre dağılımına yer verilmektedir.  
	Tablo 3.69 
	Mezunların Okullarını Başkalarına Tavsiye Etmeleri
	 Tablo 3.69 incelendiğinde endüstri meslek liseleri mezunlarının           % 58.0’ı okullarını başkalarına tavsiye etmekte, % 42.0’ı ise tavsiye etmemektedir.  
	 Mezunların bölümleri ile okullarını tavsiye etme durumları arasında 0.05 düzeyinde bir uyumsuzluğa rastlanamamıştır (0.066). Başka deyişle bölümlere göre farklılık oluşturmamaktadır. 
	3.6.15 Meslek Liselerini Tavsiye Etmeyen Mezunların Nedenleri 

	 Endüstri meslek liselerini başkalarına tavsiye etmeyen mezunların nedenlerine tablo 3.70’de yer verilmektedir. 
	Tablo 3.70 
	Mezun Olduğu Endüstri Meslek Lisesini  
	Başkalarına Tavsiye Etmeme Nedenleri
	  
	 Tablo 3.70 incelendiğinde mezun olduğu okulu başkalarına tavsiye etmeyenlerin % 47.1’i bu okul mezunlarının iş bulamamasını ilk sırada sebep olarak göstermektedirler. % 33.0’ı okulun eğitim programlarını yetersiz görürken, % 15.9’u ise ÖSS’ye giriş sınavındaki farklı katsayı uygulaması nedeniyle endüstri meslek liselerini başkalarına tavsiye etmemektedirler.  
	 Mezunlarının iş bulamaması nedeniyle iş bulamayanların oranının yaklaşık yarısına yakını olduğu anlaşılmaktadır. 
	3.6.16 Bina ve Öğretim Araçları Yönüyle Endüstri Meslek Liseleri 

	 Tablo 3.71’de mezunların görüşlerine göre bina ve öğretim araçları yönüyle endüstri meslek liselerinin meslekî eğitime ne derecede uygun olduğuna yer verilmektedir.  
	 Tablo 3.71 incelendiğinde endüstri meslek liseleri bina ve öğretim araçları yönüyle mezunların % 33.4’üne göre çok az, % 31.3’üne göre kısmen meslekî eğitime uygun, % 21.1’ine göre hiç uygun değildir. % 11.7’sine göre oldukça, % 2.5’ine göre ise çok uygundur. 
	Tablo 3.71 
	Bina ve Öğretim Araçları Yönünden  
	Endüstri Meslek Liselerinin Meslekî Eğitime Uygunluğu
	 Mezunların bölümlerine göre dağılımına bakıldığında; toplamı destekler yönde cevaplarla karşılaşılmaktadır. Bunlardan elektronik, elektrik ve mobilya dekorasyon bölümlerinde çok az cevabı ilk sırada ve sırasıyla yüzdelikleri ise        % 33.9, % 33.6 ve % 32.5 olarak sıralanmaktadır. Tesviye bölümünde ise        % 33.8 ile kısmen birinci sırada yer almaktadır.  
	 Mezunların bölümleri ile derecelendirme seçenekleri arasında yapılan uyumsuzluk testine göre 0.05 düzeyinde anlamlı bir farka rastlanmamıştır (0.926). Başka bir deyişle mezunların derecelendirme seçenekleri bölümlere göre farklı olduğu söylenemez.  
	 Kısmen ve daha altı yetersiz kabul edilecek olursa bina ve öğretim araçları yönüyle endüstri meslek liselerinin donanımının yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. 
	3.6.17 Öğretim Malzemeleri Yönüyle Endüstri Meslek Liseleri 

	 Tablo 3.72’de endüstri meslek liselerindeki öğretim malzemelerinin (ders kitabı, kaynak kitap, öğretim malzemeleri vb.) sayısal ve nitelik yönünden ne derecede yeterli olduğuna ilişkin mezunların görüşlerine yer verilmektedir.  
	Tablo 3.72 
	Öğretim Malzemelerinin (Ders Kitabı, Kaynak Kitap, Öğretim Yaprakları vb) Sayısal ve Nitelik Yönünden Yeterliliği 
	 Tablo 3.72 incelendiğinde sayısal ve nitelik yönünden endüstri meslek liselerindeki öğretim malzemeleri (ders kitabı, kaynak kitap, öğretim malzemeleri vb.) mezunların % 34.2’sine göre kısmen, % 29.6’sına göre çok az, % 17.7’sine göre oldukça meslekî eğitime uygun, % 13.0’ına göre hiç uygun değildir. Mezunların % 5.5’ine göre ise çok uygundur. 
	 Verilen cevapların bölümlere göre dağılımına bakıldığında; elektronik bölümü mezunlarının % 37.0’ı, elektrik bölümü mezunlarının % 36.7’si, tesviye bölümü mezunlarının % 34.3’ü kısmen düzeyinde uygunluğu ilk sırada görmektedirler. Mobilya dekorasyon bölümünde ise % 35.9 ile çok az düzeyinde yeterli olduğunu ifade etmektedirler. 
	 Mezunların bölümlerine göre dağılımı ile öğretim malzemelerinin yeterlilik derecesi arasında 0.05 düzeyinde bir uyumsuzluğa rastlanamamıştır (0.145).  Bölümlere göre farklılıktan bahsedilemez. 
	 Kısmen ve daha altı yetersiz kabul edilecek olursa endüstri meslek liselerindeki öğretim malzemelerinin (ders kitabı, kaynak kitap, öğretim malzemeleri vb.) sayısal ve nitelik yönünden yetersiz olduğu söylenebilir. 
	3.6.18 Okuldaki Meslekî Bilgilerle İş Hayatının Uyumu 

	 Endüstri meslek liselerinde kazanılan meslekî bilgilerle iş hayatının taleplerinin ne derecede uygun olduğuna ilişkin mezunların görüşlerine tablo 3.73’de yer verilmektedir.  
	Tablo 3.73 
	Okulda Kazanılan Meslekî Bilgilerin İş Hayatının Taleplerine Uygunluğu
	 Tablo 3.73 incelendiğinde endüstri meslek liselerinde kazanılan meslekî bilgilerle iş hayatının taleplerinin ne derecede uygun olduğu konusunda mezunların % 33.1’i çok az, % 30.8’i kısmen, % 15.1’i oldukça düzeyinde uygun olduğu görüşündedirler. Mezunların % 14.0’ına göre ise hiç uygun değil, % 7.0’ına göre ise çok uygundur.  
	 Bölümlere göre dağılıma bakıldığında; elektronik bölümü mezunlarının     % 36.6’sı kısmen düzeyinde uygunluğu birinci sırada tercih etmektedirler. Ancak elektrik bölümü mezunlarının % 34.8’i, mobilya ve dekorasyon bölümü mezunlarının % 33.8’i ve tesviye bölümü mezunlarının % 33.5’i çok az düzeyinde uygunluğu ilk sırada tercih etmektedirler.  
	 Okulda kazanılan meslekî bilgilerle iş hayatının taleplerinin uygunluk derecelendirmesi ile bölümlere göre dağılım arasında 0.05 düzeyinde bir uyumsuzluğa rastlanmıştır (0.048).  Ancak bölümlere göre tamamen faklılık olduğu söylenemez. 
	 Kısmen ve daha altı yetersiz kabul edilecek olursa endüstri meslek liselerinde kazanılan meslekî bilgilerin iş hayatının taleplerine uygun olmadığı anlaşılmaktadır. 
	3.6.19 Okuldaki Meslekî Becerilerle İş Hayatının Uyumu 

	Tablo 3.74’de endüstri meslek liselerinde kazanılan meslekî becerilerle iş hayatının taleplerinin ne derecede uygun olduğuna ilişkin mezunların görüşlerine yer verilmektedir. 
	 Tablo incelendiğinde endüstri meslek liselerinde kazanılan meslekî becerilerle iş hayatının taleplerinin ne derecede uygun olduğu konusunda mezunların % 35.1’i kısmen, % 34.3’ü çok az, % 13.4’ü oldukça düzeyinde uygun olduğu görüşündedirler. Diğer mezunların % 11.2’sine göre ise hiç uygun değil,    % 6.0’ına göre ise çok uygundur.  
	Tablo 3.74 
	Okulda Kazanılan Meslekî Becerilerin İş Hayatının Taleplerine Uygunluğu 
	 Belirtilen görüşlerin bölümlere göre dağılımına bakıldığında; endüstri meslek liselerinde kazanılan meslekî becerilerle iş hayatının taleplerinin kısmen düzeyinde uygun olduğu görüşünü ilk sırada tercih eden elektrik bölümü mezunlarının % 38.1’i, elektronik bölümü mezunlarının % 36.1’i, mobilya ve dekorasyon bölümü mezunlarının % 35.9’u tercih etmektedirler. Ancak tesviye bölümü mezunlarının % 40.7’si çok az düzeyinde uygunluğu ilk sırada tercih etmektedirler.  
	 Okulda kazanılan meslekî becerilerle iş hayatının uyumu konusunda mezunların verdikleri cevapların bölümlere göre dağılımı arasında 0.05 düzeyinde bir uyumsuzluğa rastlanmamaktadır (0.057).  
	Kısmen ve daha altı yetersiz kabul edilecek olursa endüstri meslek liselerinde kazanılan meslekî becerilerin iş hayatının taleplerine uygun olmadığı anlaşılmaktadır. 
	3.6.20 Okuldaki Meslekî Tutum ve İş Alışkanlıklarının İş Hayatı İle Uyumu 

	Tablo 3.75’de endüstri meslek liselerinde kazanılan meslekî tutum ve iş alışkanlıklarının iş hayatının talepleri ile ne derecede uyumlu olduğuna ilişkin mezunların görüşlerine yer verilmektedir. 
	Tablo 3.75 
	Okulda Kazanılan Meslekî Tutum ve İş Alışkanlıklarının  
	İş Hayatının Taleplerine Uygunluğu 
	 Tablo 3.75 incelendiğinde endüstri meslek liselerinde kazanılan meslekî tutum ve iş alışkanlıklarının iş hayatının talepleri ile ne derecede uyumlu olduğu konusunda mezunların % 33.4’ü çok az, % 30.4’ü kısmen, % 16.1’i oldukça düzeyinde uyumlu olduğu görüşündedirler. Diğer mezunların % 14.4’üne göre ise hiç uygun değil, % 5.7’sine göre ise çok uygundur.  
	 Cevapların bölümlere göre dağılımına bakıldığında; endüstri meslek liselerinde kazanılan meslekî tutum ve iş alışkanlıklarının iş hayatının talepleri ile çok az düzeyinde uygun olduğu görüşünü ilk sırada elektrik bölümü mezunlarının % 36.5’i, elektronik bölümü mezunlarının % 31.6’sı, tercih etmektedirler. Ancak mobilya ve dekorasyon bölümü mezunlarının % 34.9’u ile tesviye bölümü mezunlarının % 34.3’ü çok az düzeyinde uygunluğu ilk sırada tercih etmektedirler.  
	 Okulda kazanılan meslekî tutum ve iş alışkanlıklarının iş hayatının taleplerine uygunluğu konusunda mezunların verdikleri cevapların bölümlere göre dağılımı arasında 0.05 düzeyinde bir uyumsuzluğa rastlanmamıştır (0.079).  
	Kısmen ve daha altı yetersiz kabul edilecek olursa endüstri meslek liselerinde kazanılan meslekî tutum ve iş alışkanlıklarının iş hayatının talepleri ile uyumlu olmadığı anlaşılmaktadır. 
	3.6.21 Okuldaki Genel Kültür Derslerinin İş Hayatına Hazırlamadaki Yeterliliği 

	Tablo 3.76’da endüstri meslek liselerindeki genel kültür derslerinin iş hayatına hazırlamadaki yeterliliği konusunda mezunların görüşlerine yer verilmektedir. 
	Tablo 3.76 
	Genel Kültür Derslerinin İş Hayatına Hazırlamadaki Yeterliliği 
	 Tablo incelendiğinde endüstri meslek liselerindeki genel kültür derslerinin iş hayatına hazırlamadaki yeterliliği konusunda mezunların % 33.’i oldukça, % 21.6’sı çok az, % 21.0’ı kısmen, % 15.2’si çok düzeyinde iş hayatına hazırladığı görüşündedirler. Geriye kalan mezunların % 8.4’ü ise hiç hazırlamadığını düşünmektedirler. 
	 Endüstri meslek liselerindeki genel kültür derslerinin iş hayatına hazırlamadaki yeterliliği konusunda oldukça düzeyinde iş hayatına hazırladığını ilk sırada tercih edenler sırasıyla elektronik bölümü mezunlarının % 40.1’inin, tesviye bölümü mezunlarının % 32.6’sının, elektrik bölümü mezunlarının        % 32.5’inin, mobilya ve dekorasyon bölümü mezunlarının % 30.5’inin olduğu görülmektedir. 
	 Mezunların verdikleri cevapların bölümlere göre dağılımı arasında 0.05 düzeyinde bir uyumsuzluğa rastlanmamıştır (0.721).  
	Bu görüşler ışığında endüstri meslek liselerinde ki genel kültür derslerinin iş hayatına hazırlamadaki yeterliliği konusunda mezunların toplamdaki görüşleri arasında kesin bir bütünlük olmamakla birlikte olumlu düzeyde görüş belirttikleri söylenebilir. 
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